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АНОТАЦІЯ 

Стрєльцова О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з 

Європейським Союзом. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2017.  

Підготовка дисертації здійснювалася в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. Захист дисертації відбудеться в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Дисертація є першою в українській правовій науці монографічною працею, 

яку присвячено обґрунтуванню концептуальних засад конституціоналізації процесу 

асоціації України з ЄС.  

З метою формування теоретико-методологічного підґрунтя для дослідження 

конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС, у роботі аналізуються 

доктринальні підходи до розуміння категорії «конституціоналізація». На основі 

проведеного аналізу формулюється дефініція конституціоналізації як особливого 

правового процесу та виокремлюються її види.  

Обґрунтовується нерозривний взаємозв’язок і кореляція між 

конституцією, конституціоналізмом та конституціоналізацією. Розкриваються 

сутнісні риси конституціоналізації національної правової системи.  

Надається характеристика принципів, методів, способів (прийомів), 

етапів, форм, стадій, суб’єктів, об’єктів процесу конституціоналізації, які у 

своїй сукупності утворюють структурно-змістовний механізм 

конституціоналізації національних систем права і законодавства.  

Аналізується явище наднаціональності як феномен сучасного права та 

формулюється її визначення. Обґрунтовується, що ЄС є інтеграційним 

міждержавним об’єднанням наднаціонального характеру. Встановлюються та 

аналізуються конституційно-правові риси у правовій природі ЄС. 
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Висвітлюються тенденції наднаціональної конституціоналізації європейського 

права.  

Досліджується правова природа і конституційно-правові підстави 

укладання асоціативних угод між ЄС та третіми країнами. Характеризуються 

«покоління» угод про асоціацію між ЄС та третіми країнами, а також вплив 

таких угод на конституціоналізацію національних правопорядків.  

Приділяється увага питанням конституційно-правового забезпечення 

асоціації та подальшої європейської інтеграції України. У цьому аспекті 

аналізується Угода про асоціацію між Україною та ЄС та визначається її місце 

в конституційному правопорядку України. Здійснюється періодизація процесу 

конституційного реформування в Україні та обґрунтовується необхідність 

включення процесу конституціоналізації асоціативних відносин між Україною 

та ЄС у контекст конституційної реформи в Україні.  

Встановлюються правові засади змістовної конституціоналізації процесу 

асоціації України з ЄС та їх вплив на конституційну реформу 2016 р. 

Аналізуються основні складові конституційної системи правосуддя, до яких 

були внесені зміни і доповнення у процесі конституційної реформи 2016 р. 

(судова система, статус суддів, основи правосуддя, суміжні інститути 

правосуддя, Конституційний Суд України).  

Досліджується імплементаційний аспект конституціоналізації процесу 

асоціації України з ЄС. Встановлюється, що важливою правовою підставою 

імплементаційної конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС є 

закріплення на конституційному рівні проєвропейського вектору 

зовнішньополітичної діяльності держави. Аналізуються конституційні 

положення щодо імплементації міжнародних договорів як основа для 

впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС до національної 

системи права.  

Розглядається організаційно-правовий механізм конституціоналізації 

процесу асоціації України з ЄС. Обґрунтовується, що адаптація національного 

законодавства до acquis ЄС є визначальним напрямом конституціоналізації 



 

 

4 

процесу асоціації України з ЄС. Здійснюється співвідношення понять 

«гармонізація» та «адаптація» права і законодавства. Виявляються зовнішні та 

внутрішні способи адаптації законодавства України до acquis ЄС. 

Характеризується сучасний стан реалізації положень Угоди про асоціацію 

щодо адаптації законодавства України до acquis ЄС.  

Розкриваються інституційна, функціональна та процедурна складові 

організаційного механізму конституціоналізації асоціативних відносин між 

Україною та ЄС. Визначається роль і значення діяльності Конституційного 

Суду України, загальних судів та інших державних органів, задіяних у 

забезпеченні процесу асоціації України з ЄС.  

Ключові слова: конституціоналізація, конституціоналізм, конституція, 

асоціація, наднаціональність, Європейський Союз (ЄС), acquis ЄС, європейська 

інтеграція, Угода про асоціацію, гармонізація права, адаптація законодавства.  
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32. Streltsova O. Preconditions and factors of constitutionalization of legal 
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Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., ін.; Київський ун-т 
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Чернецька О.В. та ін.; Київський ун-т права НАН України. Київ: Вид-во Ліра-К, 

2013. 352 с. С. 74 – 79.  

42. Стрєльцова О.В. Правові засади забезпечення консенсусу і 
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Вид-во Ліра-К, 2014. 284 с. С. 98 – 100.  
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11 

24 квітня 2015 р.) / редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., 
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SUMMARY 

Streltsova O.V. Constitutionalization of the process of association 

between Ukraine and the European Union. – Qualifying scientific work on the 

rights of a manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of Legal Sciences on specialty 12.00.02 – 

Constitutional Law; Municipal Law. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The preparation of the dissertation was carried out at Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. The defense of the dissertation will be held at Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. 

The dissertation is the first monographic work in Ukrainian legal science 

devoted to substantiating the conceptual foundations of constitutionalization of the 

process of association between Ukraine and the EU. 

In order to form a theoretical and methodological basis for the study of the 

constitutionalization of the process of association between Ukraine and the EU, the 

work examines doctrinal approaches to the understanding of the category 

«constitutionalization». On the basis of the analysis, the definition of 

constitutionalization as a special legal process is formulated and its varieties are 

singled out. 

The inseparable interrelation and correlation between the constitution, 

constitutionalism and constitutionalization are substantiated. The essential features of 

the constitutionalization of the national legal system are revealed. 
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The characteristic of the principles, methods, means (manners), stages, forms, 

phases, subjects, and objects of the process of constitutionalization, which in their 

totality form a structural and content mechanism of the constitutionalization of 

national systems of law and legislation is provided. 

The fact of supranationalism as a phenomenon of modern law is analyzed and 

its definition is formulated. It is substantiated that the EU is an intergovernmental 

interstate association of supranational nature. The constitutional and legal features in 

the legal nature of the EU are established and analyzed. The trends of supranational 

constitutionalization of European law are highlighted. 

The legal nature and constitutional and legal grounds for entering into 

associative agreements between the EU and third countries are researched. The 

«generation» of association agreements between the EU and third countries are 

characterized, as well as the impact of such agreements on the constitutionality of 

national law and order. 

Attention is paid to the issues of constitutional and legal support of the 

Association and the further European integration of Ukraine. In this aspect, the 

Association Agreement between Ukraine and the EU is analyzed and its place in the 

constitutional law and order of Ukraine is determined. Periodization of the process of 

constitutional reform in Ukraine is being carried out and the necessity of 

incorporating the process of constitutionalization of associate relations between 

Ukraine and the EU in the context of constitutional reform in Ukraine is grounded. 

The legal principles of meaningful constitutionalization of the process of 

association between Ukraine and the EU and their influence on the constitutional 

reform of 2016 are established. The main constituents of the constitutional system of 

justice, which were amended and supplemented in the course of the constitutional 

reform of 2016 (judicial system, the status of judges, the basis of justice, adjacent 

institutes of justice, the Constitutional Court of Ukraine) are analyzed. 

The implementation aspect of the constitutionalization of the process of 

association between Ukraine and the EU is researched. It is determined that an 

important legal basis for the implementation of the constitutionalization of the 
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process of association between Ukraine and the EU is the consolidation of the pro-

European vector of foreign policy of the state at the constitutional level. The 

constitutional provisions concerning the implementation of international treaties as a 

basis for the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the 

EU to the national legal system are analyzed. 

The organizational and legal mechanism of constitutionalization of the process 

of association of Ukraine with the EU is considered. It is substantiated that the 

adaptation of the national legislation to the EU «acquis» is a decisive direction for 

the constitutionality of the process of association between Ukraine and the EU. There 

is a correlation between the concepts of «harmonization» and «adaptation» of law 

and legislation. The external and internal ways of adaptation of the Ukrainian 

legislation to the «acquis» of the EU are revealed. The current state of 

implementation of the provisions of the Association Agreement on the approximation 

of Ukrainian legislation to the «acquis» of the EU is characterized. 

The institutional, functional and procedural components of the organizational 

mechanism for the constitutionalization of associate relations between Ukraine and 

the EU are revealed. The role and significance of the activities of the Constitutional 

Court of Ukraine, the general courts and other state bodies involved in ensuring the 

process of association between Ukraine and the EU are determined. 

Key words: constitutionalization, constitutionalism, constitution, association, 

supranationalism, European Union (EU), EU acquis, European integration, 

Association Agreement, harmonization of law, adaptation of legislation.  
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РФ – Російська Федерація 

СЗППБ – Спільна зовнішня політика та політика безпеки 

СНД – Співдружність Незалежних Держав 

СОТ – Світова організація торгівлі 

СПБО – Спільна політика безпеки і оборони 

СПІ – Суд першої інстанції 

СПСКС – Співробітництво поліцій і судових органів у кримінально-

правовій сфері 

Співтовариства – Європейські співтовариства 

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

Суд ЄС, Суд – Суд Європейських співтовариств 

СФРЮ – Соціалістична Федеративна Республіка Югославія 

США – Сполучені Штати Америки 

ТНК – транснаціональні корпорації 

Угода про 

асоціацію, Угода – 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 

2014 р. 

УПС – Угода про партнерство та співробітництво між Україною та 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами 

1994 р. 

ФАО – Продовольча та сільськогосподарська організація 

ФАТФ – Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 

грошей та фінансуванням тероризму 

ФРН – Федеративна Республіка Німеччина 

ЦСЄ – Центральна та Східна Європа 

ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 

культури 

EU – European Union 

ECR – European Court Reports 

OJ – Official Journal of the European Union 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Здобуття Україною 

незалежності та ухвалення Конституції не тільки засвідчило приєднання 

України до загальновизнаних демократичних цінностей конституційного рівня, 

фундаментальне значення серед яких має доктрина конституціоналізму, а й 

детермінувало процеси інтеграції, адаптації та конституціоналізації 

європейських цінностей і принципів у національну правову систему. І хоча 

практичні спроби «приживити» європейські політико-правові демократичні 

стандарти не завжди мали очікувані результати, їх проголошення і закріплення 

на конституційному рівні стало визначальним для конституціоналізації та 

конституційного реформування національної правової системи, що 

перманентно триває вже кілька десятиліть. 

Особливістю нинішнього етапу конституційної реформи в Україні є те, 

що її реалізація збіглась у часі з підписанням Угоди про асоціацію між 

Україною, Європейським Союзом (далі – ЄС) та його державами-членами. З-

поміж усіх інших міжнародних договорів України Угода про асоціацію 

претендує посісти особливе місце в національній системі права. Її значущість 

пояснюється тим, що цей договір охоплює своїм регулюванням надзвичайно 

широке коло суспільних відносин, учасниками яких можуть виступати як 

сторони Угоди, так і фізичні й юридичні особи. Характерною рисою Угоди про 

асоціацію також є те, що впровадження її положень до правопорядку України 

має забезпечуватися широкомасштабною адаптацією національного 

законодавства до норм і стандартів ЄС. У цьому контексті чи не найбільшої 

уваги потребують положення вітчизняного Основного Закону, оскільки саме в 

Конституції концентровано відображені підходи держави до міжнародного 

співробітництва, саме вона є тим елементом правової системи, що здатен 

ефективно регулювати діяльність як у внутрішньодержавній, так і в 

зовнішньополітичній сферах, сприяючи при цьому належному захисту 

національних інтересів. 
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Завдання дотримання Україною міжнародних зобов’язань щодо реалізації 

цілей асоціації, з одного боку, а з другого – необхідність розв’язання 

конкретних практичних проблем, пов’язаних із ратифікацією Угоди (передусім 

забезпечення несуперечливості нових норм і інститутів із уже існуючими та 

надання суб’єктам правовідносин юридичних можливостей їх використання), 

потребує забезпечення процесу асоціації та подальшої європейської інтеграції 

України на найвищому – конституційно-правовому рівні. Це можливо лише у 

разі конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС шляхом включення 

його цілей і завдань безпосередньо в контекст конституційної реформи. Такий 

підхід вимагає доктринального осмислення та концептуального обґрунтування 

розвитку асоціативних відносин України та ЄС у поєднанні з процесом 

конституційного реформування.  

Слід зазначити, що питання конституційного забезпечення європейської 

інтеграції України вже ставало предметом дослідження українських фахівців у 

галузі конституційного та інших галузей права, що зумовлюється процесами 

становлення і розвитку вітчизняного, європейського та глобального 

конституціоналізму, і особливо пов’язано з тенденціями інтернаціоналізації 

конституційного права та конституціоналізації міжнародного права. Водночас, 

виходячи з принципу наукового плюралізму, все ж таки потрібно визначити 

ряд аспектів, які актуалізують дослідження конституціоналізації процесу 

асоціації України з ЄС. 

По-перше, слід зазначити, що останнім часом категорія 

«конституціоналізація» доволі активно використовується в працях українських 

і зарубіжних науковців із конституційного права, теорії та історії держави і 

права та тематично близьких галузевих досліджень. При цьому значення цієї 

інноваційної категорії зводиться переважно до необхідності приведення 

внутрішньодержавного законодавства до норм і приписів Конституції України, 

узгодження національної системи права на основі її положень. Йдеться, по суті, 

лише про один із проявів цього багатогранного явища. Водночас дослідження 

теоретичних і прикладних аспектів асоціації України з ЄС виявляє необхідність 
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урахування перманентного «кругообігу» конституційної матерії і, відповідно, 

різновекторності процесу конституціоналізації, що розкривається як у 

збагаченні Основного Закону новими нормами, принципами і цінностями, 

включенні до сфери конституційного регулювання нових правовідносин, так і у 

подальшому втіленні конституційних установлень у правотворчій, 

правотлумачній та правозастосовній юридичній діяльності, що забезпечує 

процес конституціоналізації. 

По-друге, попередні наукові розвідки ґрунтувалися переважно на Угоді 

про партнерство та співробітництво 1994 р. (далі – УПС), оскільки 

здійснювалися до підписання і набуття чинності Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС. Тому положення проекту Угоди про асоціацію лише частково 

враховувалися при формуванні пропозицій і висновків щодо конституційного 

забезпечення європейської інтеграції України.  

По-третє, дослідження, які проводилися, переважно оминали увагою 

правову природу інституту асоціації в праві ЄС, який безпосередньо визначає 

особливості і характер Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і відповідно 

спрямовує правове регулювання асоціативних відносин між сторонами. Такий 

підхід зумовив формування поширеного, але методологічно хибного бачення 

подальшого розвитку відносин між Україною та ЄС, відповідно до якого 

асоціація між сторонами розглядається вітчизняними вченими-

конституціоналістами як перший крок до членства України в цьому 

міждержавному об’єднанні. А отже, призводить до помилкового висновку про 

те, що на нашу державу автоматично і повною мірою може бути поширений 

досвід країн (зокрема наших найближчих сусідів – країн Центральної та 

Східної Європи), які свого часу мали асоціативні відносини з Союзом і 

більшість із яких вже є його членами. Водночас вивчення особливостей угод 

про асоціацію, укладених між ЄС і європейськими країнами, дало змогу 

виокремити кілька поколінь таких угод, серед яких є такі, що укладались як з 

метою підготовки країни-кандидата до членства в Союзі, так і з метою 

створення договірно-правових засад для розвитку поглиблених політичних та 
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економічних відносин без перспектив набуття членства. І власне, аналіз Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС приводить до висновку, що цей договір 

належить саме до другого різновиду, що, безумовно, має враховуватися при 

плануванні заходів у сфері конституційно-правового забезпечення асоціації 

України з ЄС. 

По-четверте, дослідження процесу асоціації України та ЄС через призму 

його конституціоналізації підтверджує, що розвиток взаємовідносин сторін у 

сфері європейської інтеграції зумовлюється поступом у здійсненні внутрішніх 

конституційних перетворень в Україні та водночас опосередковується 

об’єктивними та суб’єктивними факторами національного конституційного 

реформування. Важливим кроком на шляху реалізації положень Угоди про 

асоціацію стали зміни, внесені у червні 2016 р. до Конституції України щодо 

правосуддя. Фактично можна констатувати, що ця конституційна реформа 

напряму пов’язана із підписанням Угоди про асоціацію (як і заплановані зміни 

до Конституції України щодо децентралізації влади). Проте питання 

системного оновлення Конституції України, зокрема створення змістовних та 

імплементаційних засад конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС, 

все ще лишається відкритим. Тому, як видається, подальша динаміка 

конституціоналізації асоціативних відносин України та ЄС має бути узгоджена 

з пріоритетами внутрішнього процесу конституційного реформування в 

Україні. Більш того – внутрішня конституціоналізація правової системи 

України повинна мати визначальний характер щодо зовнішніх її аспектів, а 

асоціація з ЄС має відігравати у цих процесах важливу, але допоміжну 

інструментальну роль. 

Виходячи з зазначеного, конституціоналізація процесу асоціації України 

з ЄС потребує формування універсального концептуального підґрунтя, що 

дасть змогу поєднати пріоритети внутрішнього процесу конституційного 

реформування в Україні, які визначаються пошуком власної національної 

моделі розвитку конституційної системи, та водночас забезпечити подальшу 
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еволюцію відносин України та ЄС у сфері європейської інтеграції, що і 

зумовлює актуальність представленого дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

конституційного права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем «Доктрина права 

в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-

01), яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. до 31 грудня 2015 р. і 

«Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 

(№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка на період з 1 січня 2016 р. 

до 31 грудня 2020 р. Тему дисертаційного дослідження затверджено рішенням 

вченої ради юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол № 4 від 22 грудня 2014 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розроблення цілісної теоретичної концепції конституціоналізації процесу асоціації 

України з ЄС з урахуванням зарубіжного досвіду, та вироблення пропозицій 

щодо вдосконалення конституційного забезпечення та практики реалізації 

цього процесу. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі основні завдання: 

 – опрацювати існуючі доктринальні підходи до розуміння категорії 

«конституціоналізація» та сформулювати її дефініцію; 

 – сформувати методологічну основу для аналізу процесу 

конституціоналізації асоціації України з ЄС; 

 – розкрити сутнісні риси конституціоналізації національної правової 

системи;  

 – визначити і охарактеризувати структурно-змістовний механізм 

конституціоналізації; 
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 – висвітлити наднаціональний аспект доктринального обґрунтування 

категорії «конституціоналізація»; 

 – з’ясувати правову природу і особливості угод про асоціацію між ЄС і 

третіми країнами та виявити їх вплив на конституціоналізацію національних 

правопорядків; 

 – охарактеризувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС і 

визначити її місце в системі джерел конституційного права України; 

 – проаналізувати конституціоналізацію асоціативних відносин між 

Україною та ЄС як складову конституційної реформи в Україні; 

 – обґрунтувати змістовний аспект конституціоналізації процесу асоціації 

України з ЄС; 

 – висвітлити імплементаційний аспект конституціоналізації процесу 

асоціації України з ЄС; 

 – охарактеризувати механізм конституціоналізації процесу асоціації 

України з ЄС, зокрема його правову та організаційну складові. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що охоплюють процеси 

конституціоналізації вітчизняної правової системи і сучасних державотворчих 

явищ в Україні в контексті європейської інтеграції. 

Предметом дослідження є конституціоналізація процесу асоціації України з 

ЄС. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціально-наукових методів, 

які забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. Діалектичний 

метод дав змогу розглянути процес конституціоналізації асоціації України з ЄС 

та інші, пов’язані з ним, соціально-правові явища у контексті їх розвитку і 

кореляції. Оперування інструментарієм формально-логічного методу (аналіз, 

синтез, дедукція, індукція тощо) дозволило сформувати понятійно-

категоріальний апарат роботи (розділи 1-4), проаналізувати існуючі 

доктринальні підходи (підрозділи 1.1, 2.1 – 2.2, 3.1, 4.1) та обґрунтувати 

авторську позицію з дискусійних питань проблематики дослідження 
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(підрозділи 1.2, 2.3, 3.2 – 3.4), а також сформулювати висновки. Порівняльно-

правовий метод застосовувався при з’ясуванні особливостей різних «поколінь» 

угод про асоціацію між ЄС і третіми країнами; при характеристиці основних 

положень конституційної реформи правосуддя 2016 р. як складової процесу 

конституціоналізації асоціації України з ЄС (підрозділи 2.2 – 2.3, 3.4). 

Історико-правовий метод дав змогу здійснити періодизацію процесів 

конституціоналізації в контексті історичного розвитку; дослідити еволюцію 

договірно-правових засад регулювання відносин між Україною та ЄС; 

виокремити етапи конституційного реформування в Україні (підрозділи 1.1, 3.1 

– 3.2). Системно-функціональний метод застосовувався при формуванні 

структури роботи та характеристиці організаційно-правового механізму 

конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС (розділ 4).  

Крім усталених наукових методів, при дослідженні конституціоналізації 

загалом та конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС зокрема, 

використовувалися й інші сучасні методологічні підходи. Феноменологічний 

підхід сприяв з’ясуванню того, що конституціоналізація є явищем, 

опосередкованим свідомістю її суб’єктів, їх розумінням та сприйняттям основ 

колективного співіснування, які вимагають чіткого визначення і дієвого 

впровадження конституційних засад для підтримки стабільності соціального 

порядку (розділ 1, підрозділ 2.1). Антропологічний підхід дозволив дослідити 

процес конституціоналізації асоціативних відносин між Україною та ЄС через 

призму людиноцентристського виміру, у контексті забезпечення 

безперешкодної реалізації прав і свобод людини, визначених на 

конституційному рівні і закріплених в Угоді про асоціацію (розділ 3). На основі 

аксіологічного підходу, через призму визнання конституції соціально-

правовою цінністю та впровадження конституційних цінностей у реальні 

суспільні відносини, визначено загальні закономірності здійснення 

правотворчих та правозастосовних заходів, які детермінують загальну динаміку 

і послідовність процесу конституціоналізації асоціативних відносин між 

Україною та ЄС (підрозділи 3.2, 3.4, 4.1). За допомогою герменевтичного 
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підходу досліджена правова природа конституціоналізації, яка розкривається у 

забезпеченні перманентного «кругообігу» конституційно-правової матерії в 

межах правової системи (підрозділ 1.2), а також обґрунтована провідна роль 

Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції у здійсненні 

інтерпретаційної (правотлумачної) конституціоналізації процесу асоціації 

України з ЄС (підрозділ 4.2). 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці таких 

вітчизняних учених, як М. Баймуратов, Ю. Барабаш, Ю. Волошин, 

О. Марцеляк, Н. Пархоменко, Т. Подорожна, Я. Чернопищук та ін. До 

суміжних питань досліджуваної тематики звертались О. Батанов, Д. Бєлов, 

Ю. Бисага, С. Бобровник, О. Бориславська, О. Васильченко, Р. Гаврилюк, 

С. Дудар, М. Козюбра, В. Колісник, А. Колодій, А. Крусян, І. Куян, О. Лотюк, 

Л. Луць, Б. Малишев, Н. Мішина, М. Мельник, Н. Мяловицька, М. Орзіх, 

С. Погребняк, Х. Приходько, М. Савчин, А. Селіванов, В. Серьогін, 

О. Скрипнюк, І. Сліденко, О. Совгиря, П. Стецюк, М. Теплюк, Д. Терлецький, 

В. Федоренко, А. Худик, В. Шаповал, С. Шевчук, О. Щербанюк, О. Ющик та 

ін. 

Поряд з тим теоретичним підґрунтям для написання дисертації стали 

праці зарубіжних науковців: Е. Арнулла, Г. Арутюняна, Ф. Бенуа-Ромер, 

Л. Бержеля, Г. Бермана, А. фон Богданді, М. Бондаря, А. Буріана, Г. де Бурки, 

Г. Василевича, Ю. Габермаса, М. Гердеґена, П. Ван Елсувеґе, Л. Ентіна, 

С. Енчелмайєра, А. Капустіна, К. Карського, Ю. Кашкіна, В. Кернза, 

Г. Клебеса, З. Клепацького, І. Кравця, П. Крейга, В. Крусса, А. Лазовського, 

К. Лінартса, П. Ван Нуффела, А. Петерс, П. Свободи, Ж.-Л. Сорона, А. Татама, 

Г. Ферхофштадта, Р. Фолсома, Т. Хартлі, А. Шайо та ін. 

Не можна обійти увагою і роботи вітчизняних учених-фахівців у галузях 

міжнародного та європейського права: І. Березовської, В. Буткевича, 

О. Вишнякова, М. Гнатовського, О. Головко, О. Гріненко, В. Денисова, 

Г. Друзенка, О. Задорожнього, І. Кравчук, О. Кресіна, З. Макарухи, 
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А. Мельника, О. Мережка, М. Микієвича, В. Муравйова, Н. Мушак, Р. Петрова, 

К. Савчука, К. Смирнової, Л. Тимченка, О. Шпакович, І. Яковюка та ін. 

Нормативну базу дослідження становлять Конституція, закони і 

підзаконні нормативно-правові акти України та держав-членів ЄС, установчі 

договори та правові акти інститутів ЄС. 

Емпіричною базою дослідження є рішення Конституційного Суду 

України та матеріали судової практики Верховного Суду, прецедентна 

практика Суду ЄС, звіти органів державної влади та аналітичні огляди 

національних соціологічних установ, офіційні статистичні дані з досліджуваної 

проблематики.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

є першим в українській правовій науці монографічним дослідженням, присвяченим 

обґрунтуванню концептуальних засад конституціоналізації процесу асоціації 

України з ЄС. 

До основних положень, висновків та пропозицій, які конкретизують 

новизну одержаних результатів і виносяться на захист, належать такі: 

уперше:  

 – встановлено, що сутність конституціоналізації правової системи 

виявляється у таких її основних рисах: 1) у телеологічній спрямованості на 

забезпечення практичного аспекту реалізації взаємозв’язку між конституцією і 

конституціоналізмом; 2) в онтологічній приналежності до певної парадигми 

конституціоналізму, зумовленості її базовими принципами та межами; 3) у 

динамізмі та перманентності дії, що розкриваються в забезпеченні постійного 

«кругообігу» конституційно-правової матерії, її об’єктивуванні та 

конкретизації на всіх рівнях та в усіх структурних компонентах правової 

системи з метою інтеграційного та гармонізаційного впливу на них; 4) в 

обумовленості процесу конституціоналізації факторами об’єктивного та 

суб’єктивного характеру, а також політико-правовими параметрами і 

соціальним контекстом; 
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 – на підставі комплексного критерію, який включає суб’єкта, мету, 

об’єкт конституціоналізації та її часову послідовність, виокремлено два основні 

види конституціоналізації національної правової системи: первинну 

(установчу) і вторинну; визначено, що первинна (установча) 

конституціоналізація може розумітись, по-перше, у широкому значенні як 

процес утворення (конституювання) держави та її правопорядку за допомогою 

та на підставі конституції, та по-друге, у вузькому значенні (за наявності вже 

утвореної держави та діючої конституції) як розширення предмета 

конституційно-правового регулювання, включення до нього нових об’єктів 

через юридичну інституціоналізацію в тексті Основного Закону найбільш 

важливих і актуальних сфер суспільного життя;  

 – на прикладі правопорядку ЄС проаналізовано наднаціональний вимір 

процесів конституціоналізації та обґрунтована інструментальна роль угод про 

асоціацію як засобу впливу ЄС на конституціоналізацію правопорядків третіх 

країн, що виявляється у виборі пріоритетів внутрішньодержавного 

конституційного розвитку асоційованої країни та напрямів реформування її 

політичної, соціально-економічної і правової систем; 

 – доведено, що ефективність процесу конституціоналізації асоціативних 

відносин між Україною та ЄС напряму залежить від включення цілей і 

зобов’язань, які взяла на себе Україна, підписавши Угоду про асоціацію, 

безпосередньо у контекст конституційної реформи; аргументовано, що 

конституціоналізація асоціації України з ЄС є фактором, здатним задати 

конструктивний вектор національному процесу конституційного 

реформування, спрямувати його на розвиток суспільства і держави, сприяти 

формуванню проєвропейської ідеології конституційних змін; 

 – обґрунтовано, що первинна (установча) конституціоналізація процесу 

асоціації України з ЄС має два аспекти: змістовний та імплементаційний; 

змістовна конституціоналізація передбачає наближення змістовних і сутнісних 

засад Конституції України до стандартів європейського конституціоналізму, 

інтегрування його цінностей і принципів у національну конституційну систему; 
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імплементаційна конституціоналізація полягає у цілеспрямованому формуванні 

конституційних передумов для впровадження положень Угоди про асоціацію 

до вітчизняних систем права і законодавства; 

 – аргументовано, що вторинна конституціоналізація процесу асоціації 

України з ЄС полягає у багаторівневій деталізації положень Конституції 

України з метою імплементації Угоди про асоціацію до національного 

правопорядку і здійснюється шляхом конкретизуючої (правотворчої), 

інтерпретаційної (правотлумачної) та правозастосовної діяльності 

уповноважених органів публічної влади; 

 – обґрунтовано, що конституціоналізація процесу асоціації України з ЄС 

здійснюється за допомогою особливого механізму, який охоплює сукупність 

засобів, методів і способів, спрямованих на юридичну формалізацію цілей і 

зобов’язань України за Угодою про асоціацію, шляхом включення їх у сферу 

конституційно-правового регулювання з наступним послідовним вираженням 

нормативного змісту Конституції України в поточному законодавстві, а також 

створенням організаційних засад для їх втілення у ході національної 

конституційної реформи; 

 – аргументовано необхідність ревізії та суттєвого оновлення 

законодавчих засад, які забезпечують загальний процес адаптації законодавства 

України до acquis ЄС як визначальної складової правового механізму 

конституціоналізації асоціативних відносин України та ЄС; визначено, що 

положення Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 2004 р. та 

відповідних підзаконних нормативно-правових актів ухвалювалися на 

виконання положень УПС, що значно ускладнює приведення вітчизняного 

галузевого законодавства у відповідність до правових стандартів Союзу, тому 

формування правової бази з питань адаптації українського законодавства до 

acquis ЄС має відбуватися на нових концептуальних засадах, які 

відповідатимуть сучасному формату відносин сторін у світлі набуття чинності 

Угодою про асоціацію; 
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 – встановлено, що організаційний механізм конституціоналізації процесу 

асоціації України з ЄС включає інституційну, функціональну та процедурну 

складові; інституційну складову утворює система органів публічної влади, 

задіяних у забезпеченні процесу асоціації та подальшої європейської інтеграції 

України; функціональна складова передбачає наділення таких органів 

повноваженнями з проведення комплексу заходів організаційно-

забезпечувального характеру з метою оптимізації конституціоналізаційного 

процесу за всіма його напрямами; процедурна складова встановлює чітку 

регламентацію на законодавчому рівні усіх процедурних аспектів проведення 

таких заходів; 

 – встановлено, що провідним суб’єктом інтерпретаційної 

конституціоналізації асоціації України з ЄС є Конституційний Суд України, 

оскільки саме на нього покладається завдання вироблення конституційно-

правової політики щодо імплементації положень Угоди про асоціацію до 

національного правопорядку, яка відображатиме концептуальний підхід 

держави стосовно подальшого курсу на європейську інтеграцію при збереженні 

національної ідентичності та посиленні наголосу на дотриманні національних 

інтересів; 

удосконалено:  

 – визначення конституціоналізації правової системи, під якою 

запропоновано розуміти здійснюваний на засадах конституціоналізму 

перманентний процес конституційного оформлення (юридичної 

інституціоналізації) найбільш значущих суспільних відносин та ціннісних 

установок з метою подальшої об’єктивації конституційних цінностей, 

принципів і норм у всі структурні компоненти правової системи; 

 – класифікацію та характеристику наднаціонально-конституційних рис у 

правовій природі ЄС, зокрема таких, як конституційний характер установчих 

договорів ЄС; верховенство та пряма дія норм права ЄС у національних 

правопорядках його держав-членів; виконання інститутами ЄС законодавчих, 

виконавчих та судових функцій відповідно до принципу поділу влади; обрання 
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депутатів Європейського Парламенту безпосередньо громадянами Союзу 

шляхом прямих, загальних виборів; наявність в межах ЄС інститутів 

Європейського омбудсмана та загальносоюзного громадянства, тощо; 

 – визначення асоціації України з ЄС як встановлених на підставі Угоди 

про асоціацію договірно-правових відносин сторін, які створюють 

організаційно-правові засади для особливого поглибленого співробітництва 

між Україною та ЄС у політичній, економічній та правовій сферах з метою 

подальшої європейської інтеграції України; 

 – пропозиції з пріоритетних напрямів удосконалення положень Конституції 

України щодо взаємодії національного та міжнародного права, зокрема такі як: 

1) визначення в Основному Законі переваги (примату) належним чином 

імплементованих міжнародно-правових норм перед національним правом 

України (крім Конституції України, якій у національній правовій системі має 

належати безумовне верховенство і пріоритет); 2) врегулювання питання 

застосування в Україні інших джерел міжнародного права (передусім 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також актів 

міжнародних організацій); 3) конкретизація форм висловлення згоди на 

обов’язковість (способи імплементації) міжнародного договору для України; 

4) визначення місця в ієрархії нормативно-правових актів міжнародних 

договорів України; 5) розширення кола суб’єктів імплементації міжнародних 

договорів і відповідно врегулювання статусу та ієрархічності міжурядових і 

міжвідомчих договорів; 

набули подальшого розвитку: 

 – правова характеристика Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в 

аспекті її співвідношення з УПС, а також із іншими подібними угодами, 

укладеними Союзом із третіми країнами європейського регіону, що дало 

підстави виявити як спільні, так і відмінні риси між ними та кваліфікувати 

Угоду як договірно-правовий інструмент переходу від співробітництва до 

інтеграції з невизначеними перспективами набуття Україною членства в ЄС; 
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 – твердження про те, що внаслідок договірної сутності відносин асоціації 

України та ЄС, перебіг процесу конституціоналізації зумовлюється як 

внутрішніми, так і зовнішніми чинниками; для України головним внутрішнім 

чинником має стати конституційне оформлення відносин у сфері європейської 

інтеграції та створення належних імплементаційних засад з метою подальшого 

впровадження норм Угоди про асоціацію у національне законодавство та 

правозастосовну практику; зовнішній чинник конституціоналізації полягає у 

ратифікації та подальшій імплементації Угоди про асоціацію безпосередньо 

самим ЄС (зокрема його представницьким інститутом – Європейським 

Парламентом), а також кожною державою-членом ЄС відповідно до їх 

конституційних процедур; 

 – положення про необхідність конституційного закріплення 

проєвропейського вектору зовнішньополітичної діяльності України, а також 

визначення у тексті Конституції України принципу поваги і визнання 

європейських цінностей, що забезпечить наступність у внутрішній і зовнішній 

політиці держави, незалежно від політичних змін, та послідовність у 

проведенні вітчизняної конституційної реформи; 

 – теза щодо актуальності створення належних законодавчих підстав для 

застосування положень Угоди про асоціацію в межах національної системи 

права шляхом ухвалення імплементаційного закону, який врегулює питання 

щодо статусу та ієрархічності Угоди у системі національного законодавства та 

передбачить юридичні механізми розв’язання потенційних конфліктів між 

Угодою про асоціацію та українським законодавством; 

 – аргументація про необхідність удосконалення організаційного 

механізму із забезпечення процесу адаптації законодавства України до acquis 

ЄС, зокрема усунення існуючих правових колізій у законодавчому регулюванні 

повноважень державних органів у сфері європейської інтеграції; підвищення 

координації, запобігання конкуруючій компетенції та збільшення інституційної 

спроможності спеціалізованих державних органів із забезпечення адаптації 

національного законодавства до acquis ЄС; більш активне залучення судової 
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гілки влади до здійснення цілеспрямованої правової політики щодо 

конституціоналізації асоціативних відносин із ЄС та подальшої європейської 

інтеграції України.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в дисертації положення, пропозиції та висновки можуть бути 

використані: 

 – у науково-дослідній діяльності – для подальших доктринальних 

розробок теоретико-методологічних та практичних аспектів 

конституціоналізації правової системи загалом та конституціоналізації 

асоціативних відносин України та ЄС як важливої складової процесу 

національного конституційного розвитку; 

 – у нормопроектній та правотворчій діяльності – для вдосконалення 

конституційно-правового регулювання та розвитку національного 

законодавства у сфері забезпечення європейської інтеграції України та 

адаптації вітчизняних правових актів до acquis ЄС (Комітет Верховної Ради 

України з питань правової політики та правосуддя, довідка про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження від 28 листопада 2017 р.; Міністерство 

юстиції України, акт впровадження результатів дисертації від 16 листопада 

2017 р. № 11842/1.3/33-17); 

 – у правозастосуванні – створення наукової концепції 

конституціоналізації асоціативних відносин України та ЄС може бути 

використано при оптимізації організаційно-правового забезпечення процесу 

асоціації та впровадження європейських правових стандартів у вітчизняну 

юридичну практику; 

 – у навчальному процесі – під час підготовки робочих програм, 

навчально-методичних матеріалів, навчальних посібників із конституційного 

права України, порівняльного конституційного права, міжнародного права, 

європейського права, права Європейського Союзу, спеціальних курсів, 

пов’язаних із тематикою конституціоналізації національної правової системи, а 

також при викладанні дисциплін «Конституційне право України», «Виборче 
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право України», «Міжнародне право» (акт впровадження Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка від 

13 листопада 2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є комплексною, завершеною 

науковою роботою, яка виконана здобувачем самостійно. Викладені у 

дисертації висновки і положення наукової новизни отримано на підставі 

особистих досліджень автора. Ідеї, що належать співавторам опублікованих 

праць, в дисертаційному дослідженні не використовувалися. Особистий внесок 

здобувача у статтю «Модернізація статусу суддів: концепт взаємодії 

громадянського суспільства та держави в умовах конституційної реформи 

2016 року» (співавтор С.В. Прилуцький) полягає у дослідженні основних 

новацій конституційної реформи 2016 р. щодо правового статусу суддів 

України, а також їх впливу на подальший розвиток судової влади в державі з 

огляду на сучасні євроінтеграційні тенденції у цій сфері. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на конференціях, 

основними серед яких є такі: Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми юридичної науки – 2010» (м. Київ, 26 листопада 2010 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Наукові читання, присвячені 

пам’яті В. М. Корецького» (м. Київ, 18 лютого 2010 р.), ХІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Законодавство України: проблеми та 

перспективи розвитку» (м. Київ, 31 березня 2011 р.), ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні проблеми правової системи України» 

(м. Київ, 24 листопада 2011 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

«Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького» (м. Київ, 16 лютого 

2012 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство 

України: проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 29 березня 2012 р.), 

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

правотворення в сучасній Україні» (м. Київ, 19 квітня 2013 р.), Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Законодавство України: проблеми та 
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перспективи розвитку» (м. Київ, 2 квітня 2013 р.), Міжнародна науково-

практична конференція «Наукові читання, присвячені пам’яті 

В. М. Корецького» (м. Київ, 21 лютого 2013 р.), VIII Міжнародна науково-

практична конференція «Європейська юридична освіта і наука» (м. Київ, 11–

13 жовтня 2013 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Наукові 

читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького» (м. Київ, 17 лютого 2014 р.), 

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

правотворення в сучасній Україні» (м. Київ, 24 квітня 2015 р.), Міжнародна 

наукова конференція «Сучасні проблеми порівняльного правознавства» 

(м. Ужгород, 6-8 травня 2015 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

«Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-

правові проблеми» (м. Харків, 25 листопада 2016 р.), Міжнародний конгрес 

європейського права (м. Одеса, 21–22 квітня 2017 р.), Міжнародна наукова 

конференція «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його 

викладання у вищих навчальних закладах України» (м. Київ, 22–23 червня 

2017 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено 

в індивідуальній монографії, семи розділах у колективних монографіях, двох 

розділах у науковій доповіді, двох розділах у наукових записках, двох 

розділах до навчальних посібників, у 30 наукових статтях, серед яких 

25 статей опубліковано у періодичних наукових фахових виданнях (у тому 

числі 5 – у виданнях іноземних держав та 5 – у виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз), у 25 статтях до енциклопедичних видань, 

у 15 тезах доповідей та повідомлень на міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

що об’єднують одинадцять підрозділів, висновків до розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел (581 найменування). Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 501 сторінку, із них основного тексту – 

404 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФЕНОМЕНУ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

 

1.1 Концепт «конституціоналізації»  

та методологічний інструментарій його дослідження 

 

1.1.1 Конституціоналізація: доктринальні підходи до розуміння і 

визначення поняття. Динамічні трансформаційні перетворення, що вже понад 

чверть століття відбуваються на пострадянському просторі, реформування та 

модернізація всіх сфер суспільно-політичного життя, задекларовані прагнення 

забезпечити стабільність демократичного розвитку, закономірно зумовлюють 

відповідні зміни в доктрині. Як наслідок – нині у межах як 

загальнотеоретичних, так і галузевих правових досліджень спостерігається 

активне оновлення понятійно-категоріального апарату, введення в науковий 

ужиток нових термінів і понять, які позначають актуальні явища та процеси.  

Одним із таких термінопонять, що порівняно недавно набув поширення у 

вітчизняних і зарубіжних спеціально-правових дослідженнях, є термін 

«конституціоналізація». Оперування ним є своєрідною модною тенденцією, 

«трендом» сучасної правової науки [386; 128; 175; 450, с. 466; 33; 52, с. 526; 

433, с. 100-104; 458, с. 291-296; 209, с. 3-18]. Поряд з тим необхідного 

теоретичного обґрунтування він поки що не набув. На користь цієї тези 

свідчить фрагментарність і суперечливість дефініцій «конституціоналізації», 

що наводяться в юридичній літературі, а також деякі розбіжності у розумінні її 

сутнісного та змістовного наповнення.  

Слід зазначити, що у вітчизняних енциклопедичних джерелах визначення 

конституціоналізації відшукати доволі складно, нечисленними є також 

дефініції в зарубіжних енциклопедичних і довідкових виданнях, що, на нашу 

думку, є свідченням певного відставання узагальнюючої наукової думки від 

потреб суспільної, зокрема юридичної, практики. 
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Так, автори вітчизняного Енциклопедичного словника з державного 

управління визначають конституціоналізацію як закріплення системи 

суспільно-політичних відносин, які панують у державі та суспільстві, в 

основному законі країни – конституції. При цьому зазначається, що наявність 

конституції є показником конституційності держави тільки у тому випадку, 

коли її положення реально втілені в державній організації і суспільних 

відносинах, неухильно виконуються органами влади і громадянами [84].  

У російському Великому юридичному словнику конституціоналізація 

тлумачиться як закріплення певних положень у тексті конституції, надання їм 

конституційної сили [76].  

Натомість один із «першопрохідців» у дослідженні теоретичних і 

практичних проблем конституціоналізації на пострадянському просторі, 

російський учений І. Кравець визначає це явище, здавалося б, із протилежних 

позицій – як процес проникнення норм конституції і конституційного права у 

вигляді обов’язкових імперативів до різних компонентів правової системи [166, 

с. 153–155].  

Білоруський науковець Г. Василевич також вважає, що 

конституціоналізація покликана забезпечити побудову всієї ієрархії правових 

актів відповідно до конституції, сенс якої має розкриватися через її тлумачення 

та застосування згідно із загальновизнаними принципами правової 

держави [33].  

Співзвучним наведеним є визначення, що пропонують деякі українські 

науковці, зокрема Ю. Волошин, а також Т. Подорожна. На їхню думку, 

конституціоналізація – це процес проникнення конституційних положень і 

принципів (цінностей) до структури правової системи з метою поширення їх на 

всі її структурні елементи. У підсумку ці елементи мають 

конституціоналізуватися, зв’язки між ними налагодитись, а вся система стати 

конституційною [49, с. 307; 386, с. 33-39].  

Вбачається, що наведені визначення конституціоналізації, хоча і є 

правильними з позицій формально-юридичного, догматичного підходу, 
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водночас є дещо неповними, оскільки висвітлюють тільки один із аспектів 

цього складного, багатокомпонентного процесу.  

Усвідомлення недосконалості одновимірної характеристики 

конституціоналізації спонукало дослідників до розширення кола наукових 

пошуків. Так, І. Кравець, розвиваючи власне (наведене вище) визначення, на 

додаток до нього запропонував розрізняти конституціоналізацію у вузькому та 

широкому сенсах. У вузькому сенсі – як зведення правової норми до рівня 

конституційного правоположення (конституціоналізація тут пов’язана з 

визначенням об’єктів конституційного регулювання). У широкому значенні 

конституціоналізація, на думку автора, передбачає всебічний розвиток 

ієрархічно взаємозв’язаних способів і методів юридизації суспільних відносин 

(зокрема з метою подолання соціальних конфліктів), що передусім притаманно 

індустріальним суспільствам. Виходячи з широкого тлумачення поняття 

конституціоналізації, І. Кравець порівнює ефективне правове регулювання з 

певним устроєм конституційного характеру, а процес юридизації суспільних 

відносин у межах такого устрою – з поступовою конституціоналізацією 

правового порядку загалом [166, с. 196].  

Російські вчені В. Крусс і А. Кузьмін також виокремлюють два значення 

поняття конституціоналізації. Конституціоналізація характеризується ними, по-

перше, як перманентний процес конкретизації засад, освоєння цінностей і норм 

конституції в чинному законодавстві і, по-друге, як включення в конституцію 

основних принципів і статусів тих чи інших суб’єктів конституційно-правових 

відносин, у результаті чого їх правове становище визначається законом доволі 

докладно (в останньому значенні науковці розглядають конституціоналізацію 

як складову процесу конституційно-правової (юридичної) інституціоналізації).  

Крім того, В. Крусс і А. Кузьмін слушно звертають увагу на ще один 

аспект прояву конституціоналізації, що має місце в державах перехідного типу 

(зокрема в Україні, Грузії, Молдові, Російській Федерації) – цей процес може 

відбуватись у формі конституційної модернізації, тобто можливості і 

необхідності перетворення правової системи на основі конституцій, які були 
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прийняті після набуття незалежності колишніми республіками СРСР [174, с. 27, 

31]. Про цей різновид конституціоналізації говорить і Г. Василевич, щоправда, 

не застосовуючи термін «конституційна модернізація». Він, зокрема, зазначає, 

що основою для конституціоналізації поточного національного законодавства в 

так званих країнах молодої демократії у напрямі їх наближення до 

демократичних еталонів і взірців, що склалися в ряді західноєвропейських 

країн, є принципи правової держави, сформульовані або виведені з тексту 

національної конституції, а також міжнародних документів, насамперед тих, 

які присвячені статусу людини і громадянина [33].  

В інтерпретації російського конституціоналіста М. Бондаря 

конституціоналізація передбачає «вбудовування» законодавства в 

несуперечливу правову систему, функціонування якої ґрунтується на 

верховенстві конституції. Вона проявляється в трьох аспектах: по-перше, 

найбільш значущі галузеві відносини мають безпосередньо закріплюватись у 

конституції та регулюватися шляхом прямої дії норм основного закону; по-

друге, галузеве законодавство повинне регулювати відповідне коло суспільних 

відносин у суворій відповідності з положеннями конституції та під судовим 

конституційним контролем; по-третє, конституціоналізація є способом 

подолання конкуренції правових норм та розв’язання юридичних конфліктів.  

Водночас конституціоналізація,  продовжує М. Бондар,  якщо розглядати 

її в більш загальному вигляді, реалізується не тільки через функціонування 

органів конституційного контролю, а й забезпечується в результаті системної 

взаємодії та спільної діяльності всіх органів публічної влади, спрямованої на 

неухильне дотримання норм конституції та їх адекватне, точне відображення у 

правотворчій і правозастосовній практиці [22, с. 70-71].  

У західноєвропейських правових дослідженнях також переважає 

тенденція до виокремлення кількох значень поняття «конституціоналізація». Як 

зауважує з цього приводу директор Інституту Макса Планка із зарубіжного 

публічного та міжнародного права А. Петерс, «нині ведеться не загальний, 

уніфікований дискурс про конституціоналізацію, а цілий ряд наукових дебатів, 
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учасники яких використовують різні поняття та уявлення про конституцію, 

конституціоналізм і відповідно конституціоналізацію». Розвиваючи власні 

міркування, А. Петерс наводить два визначення конституціоналізації як 

особливого динамічного процесу: по-перше, під конституціоналізацією вона 

пропонує розуміти формування конституційного права в межах певного 

правового порядку (ймовірно, мається на увазі конкретизація і деталізація 

правоположень Основного Закону в конституційному законодавстві. – О. С.) і, 

по-друге, поширення конституціоналізму як інтелектуальної течії [267, с. 249–

250].  

З наголосом на конституціоналізм формулює своє визначення і 

М. Марченко, зазначаючи, що конституціоналізацію слід розглядати як процес 

послідовного посилення та впровадження у всі пори суспільства, держави і 

наддержавного утворення такої притаманної їм на певному етапі розвитку 

людської цивілізації властивості, як конституціоналізм [209, с. 3–18].  

У літературі можна зустріти критичні зауваження щодо багатозначного 

тлумачення поняття конституціоналізації. Зокрема, йдеться про те, що ці 

значення різняться настільки, що виникають сумніви щодо доречності 

застосування до них єдиної термінологічної основи [174, с. 29]. Проте нам 

видається, що поліваріантний підхід до характеристики конституціоналізації є 

більш правильним, але не як диференціація різних дефініцій з метою їх 

протиставлення, а як узагальнення і синтез численних проявів цього 

багатоаспектного явища.  

У наведених визначеннях, на нашу думку, йдеться про 

взаємодоповнювальні напрями єдиного процесу, адже конституціоналізацію не 

можна уявляти лише як однобічний низхідний рух. Скоріше вона може бути 

охарактеризована як своєрідний «кругообіг» конституційно-правової матерії, 

оскільки важливе значення в цьому процесі має не тільки прямий вплив 

конституції на системи права і законодавства в межах правопорядку певної 

країни, а й зворотні зв’язки Основного Закону з правовою, політичною, 

економічною та соціокультурною сферами суспільного життя. 
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Конституціоналізація являє собою двоєдиний, безперервний процес 

переведення «належного» (принципів, цінностей, нормоположень) у реально 

існуюче – «дійсне» і водночас зустрічне включення в орбіту конституційно-

правового регулювання нових соціальних відносин, морально-етичних та 

ціннісних установок, які визріли, фактично склались і у зв’язку з їх суспільною 

значущістю потребують закріплення та легалізації на найвищому – 

конституційно-правовому рівні. При цьому, як правильно наголошує 

І. Кравець, «ступінь відкритості конституції до інновацій та соціальних змін – 

важливий показник її юридичного та суспільного потенціалу» [166, с. 298].  

У такому постійному русі розкривається жива матерія конституції, її 

здатність уособлювати як «букву», так і «дух» права. Саме 

конституціоналізація покликана відігравати роль своєрідного містка, сполучної 

ланки – «медіатора» між правовими ідеалами, принципами, цінностями, що 

сформувалися в руслі ідеології конституціоналізму і отримали формально-

юридичне закріплення в тексті Основного Закону, та їх реальним втіленням у 

повсякденну юридичну практику.  

Таким чином, у сучасній правовій доктрині можна констатувати 

неоднозначність у вживанні терміна «конституціоналізація», а різноманітність 

дефініцій, як відомо, не сприяє формуванню одноманітного розуміння. Крім 

того, даючи визначення конституціоналізації, дослідники часто пов’язують її з 

різними об’єктами, на які спрямовано відповідний процес, що також впливає на 

обсяг змістовного наповнення цієї категорії (зокрема, говорять про 

конституціоналізацію правової системи, правопорядку, систем права і 

законодавства, суспільних відносин тощо). Як результат – нині в спеціально-

правових дослідженнях спостерігається тенденція до ототожнення даного 

поняття з цілим рядом інших. Зокрема, як однопорядкові із 

«конституціоналізацією» вживаються такі терміни, як «конституювання», 

«конституційно-правове регулювання», «конституційна законність» 

(«конституційність»), «конституційне забезпечення», «конституційна 

модернізація» тощо. Наявна відсутність чіткості у визначеннях, можливо, 
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пояснюється відносною новизною самого феномену конституціоналізації для 

вітчизняного правознавства, що актуалізує необхідність його подальшої 

розробки та обґрунтування, у тому числі шляхом зіставлення, співвіднесення з 

іншими, близькими за змістом конституційно-правовими категоріями.  

Отже, з метою більш точного з’ясування змістовного наповнення поняття 

«конституціоналізація» розглянемо основні значення, в яких вживається цей 

термін у межах конституційно-правових та інших галузевих досліджень.  

Конституціоналізація = поширення теорії і практики 

конституціоналізму в контексті світового конституційного розвитку. По-

перше, ряд учених пов’язують конституціоналізацію з історичним процесом 

конституювання певної організації політичної влади 
1
, що супроводжувався 

поширенням теорії і практики конституціоналізму (А. Петерс, К. Томушат, 

Ю. Габермас, Ф. Шміттер, М. Марченко, Т. Хабрієва)  [267, с. 239–332; 579, 

с. 1–28; 428; 567, с. 46–57; 208, с. 69; 430, с. 65]. Прихильники цього підходу 

вважають, що конституціоналізацію можна розглядати не лише як локальне 

явище, зумовлене просторовими і темпоральними характеристиками розвитку 

певної національної держави, її політико-правовими реаліями, конституційною 

традицією, моральними та ціннісними установками, що є складовою 

ментальності представників конкретного соціуму, а й з позицій цивілізаційного 

підходу – в контексті загальноісторичного розвитку людства.  

Аналіз конституціоналізації у такому ракурсі сприяє виявленню її 

витоків, закономірностей ґенези та дає змогу простежити еволюцію цього 

явища як визначального вектора цивілізування держави і політичної влади. За 

такого підходу акцент робиться на установчий аспект конституціоналізації, що 

розкривається у конституюванні певних прогресивних здобутків людства в 

політико-правовій сфері, їх юридичній інституціоналізації та поступовому 

поширенні, визнанні як певних взірців стандартів тими державами, що 

                                                
1 Такою організацією політичної влади, що проходить шлях конституювання, може бути як державне 

утворення – національна держава, так і наднаціональне міждержавне об’єднання або навіть політично 

організована світова спільнота (останній варіант конституціоналізації отримав доктринальне обґрунтування в 

межах таких новітніх наукових течій, як космополітичний федералізм та універсалістська теорія міжнародних 

відносин).  
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прагнуть не просто декларувати себе демократичними та правовими, а й 

реально наближати практику функціонування свого конституційного ладу до їх 

втілення [372, с. 121–128]. 

На думку І. Кравця, процес конституціоналізації правового порядку 

виступає як всесвітньоісторичне явище, зумовлене поширенням у сучасному 

світі теорії і практики конституціоналізму [166, с. 196].  

В. Крусс вважає, що в нинішніх реаліях, коли об’єктивні процеси 

спонукають право до звільнення від абстрактного розмежування та галузевої 

диференціації, конституціоналізація (під якою вчений розуміє конституційну 

конкретизацію) набуває значення універсальної, консолідуючої гносеології 

права, що веде до права в його якісно новому, загальноцивілізаційному 

(глобальному) статусі. Рух у напрямі конституціоналізації права передбачає 

поступове (терміни можуть бути довготривалими), але дедалі більш очевидне 

розмивання, усунення кордонів, які існують між різними системами права і 

законодавства (зокрема їх елементарного та змістового розділення) [170, с. 2–

5].  

Вбачається, що методологічні засади історичного та цивілізаційного 

підходів дають змогу відповідно структурувати процес конституціоналізації як 

складову еволюційного розвитку людства. При цьому комплексним критерієм 

для виокремлення етапів та рівнів конституціоналізації є відповідні події, 

пов’язані з конституюванням правопорядків окремих країн або їх об’єднань, а 

також ствердженням конституціоналізму як визначальної парадигми 

конституційно-правового розвитку.  

На нашу думку, здійснюючи періодизацію процесів конституціоналізації 

в окресленому контексті, необхідно враховувати не тільки власне юридичні її 

аспекти, а й матеріальні першоджерела цього феномену. Як видається, такий 

підхід дасть можливість найбільш повно охарактеризувати витоки явища 

конституціоналізації, виокремити фактори неправового характеру, що чинять 

на неї безперервний вплив, сприяють еволюційному розвитку або 

пригальмовують його і таким чином обумовлюють зміст і сутність 
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конституціоналізаційного процесу. На даному етапі відбувалося (і продовжує 

відбуватись, оскільки процес конституціоналізації є перманентним) визрівання 

політичних, соціально-економічних, історичних, культурних, духовних та 

інших чинників, що передують і водночас визначають інституціоналізацію та 

формалізацію досліджуваного явища та в сукупності своїй становлять 

ідеологічні та загальносоціальні передумови конституціоналізаційних процесів.  

Важливість цих факторів не варто недооцінювати, оскільки в 

подальшому, вже в межах юридичного процесу саме ці соціально-економічні, 

політичні, духовно-психологічні та інші аспекти конституціоналізації 

об’єктивуються через конституційне закріплення принципів, як шляхом 

визначення їх у тексті конституції, так і через виведення їх із її букви і 

духу [178, с. 14–20]. Саме тому, на нашу думку, складно погодитися з тезою 

про те, що «конституціоналізація є державно-правовим явищем, яке виникає 

виключно з волі органів державної влади» [387, с. 16].  

Водночас основним завданням все ж таки є структуризація і 

систематизація власне юридичних етапів конституціоналізації. Вбачається, що 

точкою відліку для здійснення такої періодизації можуть стати відповідні 

здобутки світового конституційного процесу, зумовленого еволюційним 

розвитком суспільства і держави у Новий та Новітній час. На думку 

Т. Хабрієвої та В. Чиркіна, такий розвиток сприяв формуванню певних 

конституційних моделей, виникнення яких пов’язано з появою нових 

конституційно-правових інститутів [430, с. 16–17]
2
.  

Перший юридичний етап конституціоналізації означився початком 

юридичної інституціоналізації конституційно-правових процесів. Він 

розпочався наприкінці ХVІІІ ст. і тривав майже все ХІХ ст. Це період 

становлення буржуазного суспільства в окремих країнах Європи й Америки, 

коли в результаті буржуазних революцій з’являються перші конституційні акти 

(Конституція США 1787 р., Конституція Польщі 1791 р. та Конституція 

                                                
2 Також термін «конституційна модель» використовують у своїх працях такі науковці, як: М. Савчин [326, 

с. 230], Ж. Овсепян [240, с. 5], Р. Єнгібарян [93, с. 45], В. Зорькин [124, с. 51], А. Медушевский [211, с. 13], 

В. Маклаков [150, с. 36], О. Пугачов [305, с. 137–145] та ін.  
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Франції 1791 р., а також Декларація незалежності США 1776 р. і французька 

Декларація прав людини і громадянина 1789 р., що передували схваленню 

конституційних актів). У спеціальних правових дослідженнях їх позначають як 

«старі конституції» [444, с. 56]. 

Ідеологічні засади перших конституцій склали положення, що 

обстоювалися видатними європейськими просвітителями та енциклопедистами 

Нового часу. В їх основу було покладено вимоги щодо ліквідації феодального 

абсолютизму; визнання природних, невідчужуваних прав людини; 

впровадження певних елементів демократії – зокрема республіканської форми 

правління, парламентаризму, виборчих прав (щоправда, цензового характеру) 

тощо.  

На цьому етапі конституціоналізації відбувається формування 

хронологічно першої ліберальної конституційної моделі обмежено 

демократичного характеру. Негативний досвід всеохоплюючого регулювання з 

боку абсолютної монархії визначив пріоритети конституціоналізації на даному 

етапі: визнання природних прав і свобод людини і громадянина та обмеження 

втручання держави в життя як громадянського суспільства загалом, так і 

окремих його членів. Саме тому в конституціях, які належали до даної моделі, 

насамперед регулювалися питання щодо структури та організації вищих 

органів держави, визначались їх повноваження та порядок взаємодії. Також 

проводилося розмежування між природними правами людини – такими, що не 

можуть бути відчужені жодною владою, та правами громадянина як члена 

політичної (державної) спільноти. При цьому соціально-економічних прав 

людини конституції того часу не передбачали (що дає підстави деяким авторам 

характеризувати їх як «асоціальні») [430, с. 16–17]. Попри це, історичне 

значення ліберальної конституційної моделі полягало у тому, що вона відіграла 

значну роль у розвитку держави, суспільства, статусу людини і громадянина, а 

також заклала фундамент для формування та подальшого практичного втілення 

постулатів конституціоналізму [354, с. 143].  
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Другий етап конституціоналізації припадає на початок ХХ ст., але 

найбільша активізація конституціоналізаційних процесів спостерігалась у 

період між двома світовими війнами (конституції, прийняті на цьому етапі, 

характеризують як «нові» [444, с. 56]. У цей період відбувається поширення 

процесів конституціоналізації на більшість країн континентальної Європи.  

На думку Ю. Юдіна, конституційний розвиток країн світової спільноти, у 

тому числі європейського регіону (за винятком СРСР), у межах цього відтинку 

часу характеризувався такими рисами.  

1. Інтенсифікація конституційної правотворчості, що пояснювалося, 

зокрема, утворенням великої кількості нових держав (наприклад, в Європі – 

внаслідок розпаду Російської та Австро-Угорської імперій; в Азії – у результаті 

кризи, що в подальшому привела до руйнування колоніальної системи), а також 

окреслення нових тенденцій конституціоналізації як у старих конституційних 

державах, так і в деяких країнах, які раніше не мали конституцій (Єгипет, 

Таїланд, Ефіопія). В цей період була ухвалена значна кількість нових 

конституцій та модернізовані деякі старі конституційні акти.  

2. Принципи, розроблені в межах ліберальної конституційної моделі, що 

визначали демократичну організацію державної влади та правове становище 

особи, отримують дедалі більше визнання як загальнолюдські цінності 

універсального характеру.  

3. Намітились нові тенденції конституційного розвитку, а саме: 

розширення традиційного для того часу об’єкта конституційного регулювання 

(влада, особисті та політичні права індивідів) за рахунок поступового 

включення до нього нового комплексу суспільних відносин, передусім 

соціально-економічного характеру. Це, в свою чергу, привело до розширення 

конституційно встановлених меж втручання держави в життя суспільства та 

індивідів (визнання її ролі в регулюванні окремих соціальних і економічних 

питань) і появу нової категорії прав і свобод людини – соціально-економічних. 

Деякі зміни також відбулись у конституційно-правовому регулюванні 

внутрішньо- та зовнішньополітичних відносин, зокрема, надання 
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конституційного статусу новим інститутам політичної системи (політичним 

партіям і профспілкам) та конституційне визначення принципів мирного 

співіснування у сфері зовнішньої політики. 

Означені процеси зумовили формування нової ліберально-соціальної 

конституційної моделі переважно демократичного характеру. Притаманні їй 

риси найбільш виразно втілились у Веймарській конституції 1919 р., 

Федеральному конституційному законі Австрії 1920 р., Конституціях Польщі, 

Чехословаччини та Югославії 1921 р., Конституціях Іспанії 1931 р. та Ірландії 

1937 р. [354, с. 44]. Проте ці конституції являли собою радше виняток із 

загального процесу конституційного розвитку того періоду, оскільки виходили 

за межі існуючої конституційної моделі та окреслювали нові тенденції 

конституціоналізації.  

Особливістю цього етапу було те, що внаслідок утворення на теренах 

колишньої Російської імперії соціалістичної держави – СРСР єдиний до того 

часу світовий процес конституційного розвитку розділився, що поклало 

початок паралельному формуванню політично недемократичної конституційної 

моделі тоталітарного соціалізму (соціалістичної конституційної моделі), в 

основі якої лежала марксистсько-ленінська ідеологія [430, с. 24].  

Чи можна виникнення соціалістичної конституційної моделі вважати 

черговим історичним етапом конституціоналізації? Аналіз спеціальних 

правових досліджень дає підстави стверджувати, що це питання є дискусійним, 

адже сформулювати на нього однозначну відповідь доволі складно. Так, 

розглядаючи ґенезу науково-практичної парадигми конституціоналізму, 

вітчизняна дослідниця А. Крусян доходить висновку, що радянський період 

української історії слід вважати черговим етапом у її формуванні [176, с. 60]. 

Натомість суддя Конституційного Суду України у відставці П. Стецюк 

стверджує, що конституціоналістські ідеї та погляди так і не здобули 

належного сприйняття в колишньому Радянському Союзі, і фактично до 

початку горбачовської «перебудови» (друга половина 80-х років ХХ ст.) 

радянська правова парадигма залишалася тоталітарною за сутністю та, 
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відповідно, повною протилежністю парадигмі конституціоналізму [359, с. 172]. 

Вважаємо, що друга точка зору є більш переконливою.  

Дійсно, марксистсько-ленінська ідеологія докорінно відрізнялася від 

ідеології конституціоналізму, що була доктринальним, ідеологічним 

підґрунтям конституціоналізаційних процесів у демократичних країнах. 

Кардинально різнились і принципи організації державної влади, а також 

політичного, соціального й економічного життя суспільства, що 

закріплювались у конституціях соціалістичних країн і так званих 

конституціоналістських конституціях (побудованих на принципах 

конституціоналізму). Зокрема, у конституціях, які належали до соціалістичної 

моделі, принцип народного суверенітету було замінено тезою про класову 

природу держави і відповідно принципом диктатури пролетаріату (пізніше – 

принципом належності державної влади винятково класу трудящих та 

усуненням від неї так званого класу експлуататорів); принципи політичного, 

економічного та ідеологічного плюралізму підмінялися фактичним монізмом в 

організації як державної влади, так і політичного, економічного і духовного 

життя суспільства (невизнання поділу влади, парламентаризму, місцевого 

самоврядування; ствердження однопартійності та лише однієї – марксистсько-

ленінської ідеології; заборона приватної власності та ін.); принципи свободи та 

автономності особи, визнання пріоритетного значення її прав і свобод – 

тотальним підпорядкуванням людини інтересам соціалістичної держави та 

суспільства тощо [354, с. 45].  

Крім того, значна частина проголошених у конституціях соціалістичного 

типу положень щодо прав і свобод людини, як правило, не втілювались у 

життя, були відірвані від практики, що нівелювало закладений у них 

прогресивний потенціал, який міг бути використаний з метою 

конституціоналізації. Водночас деякий позитивний вплив на світовий процес 

конституціоналізації соціалістичний досвід все ж таки мав. Передусім це 

стосувалося «соціалізації» Основних Законів країн, що належали до ліберальної 

та ліберально-демократичної конституційних моделей, розширення об’єкта їх 
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регулювання та включення до нього значної кількості соціальних, економічних, 

культурних прав людини. Таким чином, діалектика розвитку через 

протиставлення «тези-антитези» (закладених, з одного боку, в ліберальній і 

ліберально-демократичній та, з другого – у соціалістичній конституційних 

моделях) привела до певного синтезу, що сприяло виникненню та поширенню 

нової конституційної моделі і відповідно поклало початок наступному етапу 

конституціоналізації.  

Отже, третій етап конституціоналізації розпочався у другій половині 

ХХ ст. та відзначився двома взаємодоповнювальними тенденціями, що істотно 

вплинули на подальший перебіг цього процесу. По-перше, формуванням 

соціально-демократичної конституційної моделі, що увібрала в себе окремі 

елементи соціалістичних ідей, пристосувавши їх до ліберально-демократичних 

реалій. Як слушно зауважують із цього приводу Т. Хабрієва і В. Чиркін, після 

Другої світової війни творці зарубіжних конституцій правильно розгледіли в 

соціалістичному досвіді конституційного будівництва певні «раціональні 

зерна» та, відмежувавшись від їх тоталітарного підґрунтя, використали окремі 

підходи і форми для, по суті, нового – соціально-демократичного 

конституційного регулювання [430, с. 26]. Конституції, прийняті протягом 

цього періоду, позначають як «новітні» [444, с. 56]. 

Другою визначальною тенденцією даного етапу конституціоналізації 

стало поширення ідеологічних засад конституціоналізму на країни, що стали на 

шлях розбудови власної державності. Первинно розширення масштабів 

конституційного процесу відбувалося за рахунок включення до нього нових 

держав Африки, Азії, Латинської Америки та інших регіонів світу, що виникли 

у результаті ліквідації колоніальної системи. А наприкінці ХХ ст. до 

конституціоналізаційних процесів долучились і колишні радянські та 

соціалістичні країни Центральної та Східної Європи, які переживали злами 

тоталітарних режимів. У результаті в цей період процес конституціоналізації 

стає дійсно світовим явищем, який охопив практично всі країни. Останнє стало 

передумовою поширення конституціоналізації на нові рівні. 
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Четвертий етап характеризується виходом процесів конституціоналізації 

за межі державних кордонів на наднаціональний і універсальний рівні. Як 

слушно зазначає І. Кравець, у 90-х роках ХХ ст. термін «конституція» став 

активно використовуватись у міжнародному праві та міжнародних відносинах. 

Конституційний вимір отримали питання міждержавних об’єднань [166, 

с. 116].  

Початок цьому поклала успішна практика європейської інтеграції, в 

результаті якої в Західній Європі були засновані спочатку три Європейських 

співтовариства – Європейське об’єднання вугілля та сталі (Паризький договір 

про заснування ЄОВС 1951 р.), Європейське економічне співтовариство та 

Європейське співтовариство з атомної енергії (Римські договори про 

заснування ЄЕС та Євратому 1957 р.), а пізніше на їх основі створено 

Європейський Союз (Маастрихтський договір про ЄС 1992 р.). Від часу 

заснування і дотепер Європейський Союз (далі – ЄС) є об’єднанням особливого 

характеру, правова природа якого має квазідержавний (квазіфедеративний) 

характер. Значною специфікою відрізняються й установчі акти ЄС, що 

проявляється в наявності у них рис як міжнародно-правових договорів, так і 

деяких ознак конституції (докладніше про це – у підрозділі 2.1) [293, с. 270]. 

Мабуть тому, Суд ЄС, оцінюючи значення установчих актів для правової 

системи ЄС, визнав, що Договір про заснування ЄЕС (нині – Договір про 

функціонування ЄС), хоча й укладений у формі міжнародного договору, є 

конституційною хартією цього об’єднання [559].  

Успішність проектів у сфері європейської інтеграції сприяла поширенню 

інтеграційних заходів на інші регіони світу, формуванню відповідних 

наддержавних утворень, що також обумовлювало залучення їх до процесів 

наднаціональної конституціоналізації. Водночас слід визнати, що ЄС і нині 

залишається найбільш розвиненою інституційною формою регіональної 

інтеграції не тільки в Європі, а й у світі, оскільки такого рівня 

конституціоналізації правового порядку не досягнуто в жодному іншому 

інтеграційному об’єднанні [366, с. 31–34].  
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Сучасний перебіг процесів конституціоналізації характеризується їх 

розгортанням уже на універсальному рівні, а також формуванням новітньої 

ідеологічної течії глобального конституціоналізму, що увібрала в себе як 

доктринальні засади конституціоналізму, так і окремі риси універсалістських та 

космополітичних теорій світопорядку. Вчені-правознавці відзначають тенденції 

інтернаціоналізації конституційного права та конституціоналізації 

міжнародного права (А. Петерс, А. Капустін, М. Баймуратов, Ю. Волошин, 

Д. Бєлов) [267, с. 239–332; 130, с. 202; 49, с. 247, 279; 10], а деякі з західних 

науковців навіть ставлять питання про те, які параметри могла б мати 

конституція світової спільноти [558, с. 1–19]. Як зауважує з цього приводу 

німецький соціолог і філософ права Ю. Габермас, наявна тенденція 

всеохоплюючої конституціоналізації спрямована на те, щоб із окремих 

розрізнених елементів спроектувати загальну конструктивну картину 

глобального конституційного ладу, метою якого є «цивілізування» політичної 

влади [427, с. 15–17, 19].  

Таким чином, у межах розглянутого підходу під конституціоналізацією 

розуміється конституювання певної організації політичної влади та поширення 

теорії і практики конституціоналізму, що відбуваються в контексті світового 

конституційного розвитку. Щодо запропонованої періодизації 

конституціоналізаційних процесів, то вона, на нашу думку, дає змогу, по-

перше, виокремити відповідні рівні конституціоналізації, а саме: національний, 

наднаціональний (інтеграційний) та універсальний (глобалізаційний), а також 

окреслити історичні періоди їх формування; по-друге, простежити нелінійну 

динаміку та виявити закономірності процесів конституціоналізації в контексті 

загальноісторичного конституційно-правового розвитку та, по-третє, визначити 

основні етапи конституціоналізації, пов’язані з поступом конституціоналізму, 

його ідеологічних засад та практики їх втілення. 

Конституціоналізація = юридизація суспільних відносин. Відповідно до 

другого зі значень, у якому вживається термін «конституціоналізація», під нею 

розуміється розширення кола об’єктів конституційно-правового регулювання, 
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що відбувається шляхом конституційного оформлення нових сфер державно-

політичного та суспільного буття; врегулювання на найвищому рівні найбільш 

значущих суспільних відносин [373, с. 90–93]. Як вважають прихильники цього 

підходу (І. Кравець, Ю. Волошин, І. Гоша, Т. Масловська та ін.), 

конституціоналізація є складовою всесвітньо-історичного явища, пов’язаного з 

тенденцією юридизації суспільних відносин у ході переходу від аграрного до 

індустріального, а потім – від індустріального до інформаційного суспільства. 

Важливою характеристикою цього процесу є поширення концепції писаної 

конституції як основи правової системи національної держави [166, с. 196; 49, 

286 с. 196; 50, с. 116; 210, с. 60–62].  

За своєю суттю, юридизація являє собою заміщення неправових 

(позадержавних) способів організації та регуляції суспільних відносин 

юридичними засобами. Цей процес передбачає включення конкретних груп і 

типів суспільних відносин у сферу дії юридичного, формального (такого, що 

встановлюється і підтримується державою) права. Тобто роль держави в 

процесі юридизації визначається тим, що вона не стільки формує право, 

скільки завершує правоутворення, надаючи юридичної форми тим відносинам, 

які об’єктивно цього потребують.  

Щодо юридизації в конституційно-правовій сфері – її слід розглядати як 

наслідок необхідності врегулювання (узгодження) інтересів учасників 

суспільно-політичних відносин. Саме зі зміною змісту і характеру суспільних 

інтересів пов’язується інтенсифікація дії механізмів правової регуляції і 

відповідно поступової конституціоналізації (конституційної юридизації) 

відносин. Водночас юридизація має розумітися не лише як процес оформлення 

юридичними засобами певних соціальних компромісів, а й як процес, 

пов’язаний зі зміною змісту суспільної правосвідомості та політико-правової 

ідеології загалом [80, с. 8, 12–14].  

Підтвердженням даної тези є історичний досвід, адже процеси 

конституційної юридизації завжди активізувалися, коли держави і суспільства 

переживали важливі етапи трансформаційних змін, та уповільнювались у 
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періоди їх стабільного розвитку. Причини цього полягають у тому, що саме під 

час бурхливих суспільно-політичних перетворень виникає гостра необхідність 

пошуку оптимальних юридичних засобів для упорядкування відповідних 

суспільних відносин з метою уникнення та розв’язання соціальних конфліктів.  

Зокрема, як зазначалось, прийняття перших конституційних актів в 

Європі й Америці стало результатом буржуазних революцій ХVІІ–ХVІІІ ст. 

Саме революційні події, викликані всебічним пригніченням особи з боку 

абсолютної монархічної влади, визначили головні завдання цих конституцій: 

максимальне обмеження свавільного втручання держави в життя 

громадянського суспільства та окремого індивіда [449, с. 85–87]. Тому 

переважна більшість тексту так званих старих, ліберальних конституцій 

присвячувалась органам держави, їх взаємовідносинам, діяльності. Крім того, у 

них були сформульовані особисті та політичні права людини, що нині 

відносять до традиційних ліберальних цінностей та визнають 

загальнолюдським (загальноцивілізаційним) надбанням: право на життя, 

свободу та безпеку; право на свободу поглядів, совісті і релігії; право кожного 

громадянина на участь у державних справах; право на рівність перед законом; 

право на свободу від довільного арешту, затримання або вигнання тощо. Ці 

права виражали так звану негативну свободу: вони зобов’язували державу 

утримуватися від втручання в сферу приватного, особистого життя та 

створювати умови для участі громадян у політичному житті країни. 

У подальшому перелік традиційних об’єктів конституційно-правового 

регулювання був значно розширений і конкретизований. Так, наприкінці ХІХ –

 початку ХХ ст. склалася несприятлива ситуація, пов’язана з різкою 

поляризацією буржуазного суспільства, яка вимагала соціального 

реформування з метою пом’якшення протистояння між багатими і бідними, 

підвищення економічного рівня та культурного статусу широких верств 

населення [287, с. 137]. Негативні тенденції зумовили необхідність посилення 

ролі держави в регулюванні економіки та соціальних питань, що набуло 

відображення в текстах ліберально-демократичних, а пізніше і соціально-
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демократичних конституційних актів. У результаті юридичної 

інституціоналізації в «нових» і «новітніх» конституціях були закріплені 

соціальні, економічні та культурні права людини. В них з’явилися статті про 

ґендерну рівність, правовий захист дітей і молоді, освіту, працю, соціальне 

забезпечення та ін. [148, с. 35]. На відміну від попередньої групи ці права 

зазвичай характеризують як «позитивні», оскільки їх реалізація вимагає 

певного рівня соціально-економічного розвитку держави та активної 

організаційної діяльності для їх забезпечення [385, с. 542]. Значний вплив на 

процес конституціоналізації цієї категорії прав людини мало і закріплення їх у 

соціалістичних конституціях (про що йшлося вище).  

Дедалі більше ускладнення та інтенсифікації внутрішньодержавного та 

міжнародно-правового життя сприяло подальшому розширенню переліку 

об’єктів конституційно-правового регулювання. До конституцій стали 

включати положення щодо регулювання нових, нетипових сфер і інститутів, 

таких як екологічна безпека і право на здорове довкілля, відмова від війни та 

право на мир, право на доступ до інформації тощо [148, с. 36], що є своєрідною 

відповіддю конституціоналізації на глобальні виклики та проблеми сучасності.  

Як правильно зазначає Т. Масловська, «зарубіжні конституції, прийняті 

наприкінці ХХ – початку ХХІ ст., закріплюють ряд нових об’єктів 

регулювання, таких як неурядові організації; парламентська опозиція; 

діяльність омбудсманів; права людини в галузі біомедицини; права, пов’язані з 

розвитком науково-технічного прогресу та погіршенням екології (наприклад, 

право на доступ до води), а також деякі стратегічні завдання національної 

держави на сучасному етапі (боротьба з тероризмом, наркоманією, корупцією 

тощо). Наведені приклади свідчать про вплив суспільних процесів на 

конституційні тексти і, як наслідок, про суттєве розширення 

конституціоналізації суспільного життя на сучасному етапі, зумовлене 

необхідністю задоволення нових потреб суспільства, що викликані 

еволюцією» [210, с. 60–62].  
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Паралельно відбувається конкретизація та розширення в 

конституційному законодавстві демократичних країн «класичного каталогу 

прав і свобод людини», більш чітке і детальне врегулювання повноважень 

центральних органів державної влади, запровадження адміністративної та 

розширення меж конституційної юрисдикції, деякі зміни в конфігурації 

законодавчих органів (наприклад, у Данії, Швеції, Португалії відбулося 

скасування верхніх палат парламентів або зменшились повноваження цих 

палат), зміцнення виконавчої влади, деталізація положень у сфері зовнішньої 

політики та міжнародних відносин. Як наслідок – самі конституції стали більш 

об’ємними документами, що відображають не тільки організацію державної 

влади та громадянські права і свободи, а й нові потреби та досягнення у 

розвитку держави і суспільства [18, с. 47–48; 148, с. 35–37].  

Вчені-правознавці відзначають сучасні тенденції інтернаціоналізації 

конституційного права та конституціоналізації міжнародного права. Вони 

проявляються передусім у зближенні національного конституційного права 

кожної демократичної країни з міжнародним публічним правом, унаслідок чого 

між ними іноді втрачається чітка межа. Прогресивні досягнення 

конституційного права узагальнюються на міжнародному рівні та включаються 

до актів міжнародного права – пактів, конвенцій, угод, які зобов’язують 

держави-учасниці імплементувати до свого національного законодавства ті чи 

інші демократичні конституційно-правові інститути (наприклад, визначені 

права людини). У багатьох конституційних актах прямо записано, що 

загальновизнані принципи і норми міжнародного права є складовою 

національного права, у тому числі конституційного, а у випадку колізій із 

нормами національного законодавства – мають щодо них пріоритет [149, с. 25]. 

Так, згідно зі ст. 25 Основного закону ФРН, «загальні правила міжнародного 

права є складовою права Федерації. Вони мають перевагу перед законами та 

безпосередньо породжують права й обов’язки для осіб, що проживають на 

території Федерації» [258].  
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Регіональна інтеграція та утворення спільних органів, уповноважених 

ухвалювати акти, які мають верховенство та пряму дію на території держав-

членів, як, наприклад, в ЄС, створює складнощі у визначенні юридичної 

природи таких актів [149, с. 25]. Зокрема, що являє собою «Акт про обрання 

членів Європейського Парламенту прямим загальним голосуванням» 

1976 р. [490; 514] (набув чинності в 1979 р.; на сьогодні діє в редакції 2003 р. 
3
), 

на підставі якого депутати цього інституту обираються безпосередньо 

громадянами ЄС терміном на п’ять  років і є представниками не держав-членів, 

а народів ЄС? Чи є він джерелом міжнародного права, чи конституційного 

права держав – членів ЄС? Вбачається, що і першого, і другого водночас.  

Отже, конституціоналізація як відображення тенденції юридизації на 

сучасному етапі передбачає активне поширення конституційно-правових 

засобів на систему суспільних відносин, так би мовити «захоплення» все нових 

сфер і галузей, а також збільшення значущості конституційних регуляторів для 

правового впливу на них. Причини цього коріняться в значному ускладненні та 

диференціації (спеціалізації) соціального управління, посиленні державно-

організаційних засад майже в усіх сферах суспільного життя, формуванні нової 

політико-правової моделі світопорядку та розгортанні інтеграційних і 

глобалізаційних процесів, оновленні різних форм державності, поглибленні 

взаємозв’язків між державою і громадянським суспільством тощо. 

Тож можна констатувати, що конституційна юридизація суспільних 

відносин поряд із суб’єктивними чинниками зумовлена і певними 

об’єктивними факторами. Поряд з тим юридизація є суперечливим процесом, 

який може мати як позитивні, так і негативні (безпосередні чи віддалені) 

наслідки. Так, у результаті активного впливу механізмів державного 

регулювання конституціоналізація із процесу, що адекватно відображає 

потреби суспільства та покликаний лише оформлювати зміст соціальних 

                                                
3 Даний документ, зокрема, встановлює: 1) тип виборчої системи, відповідно до якого мають обиратися 

депутати у всіх державах – членах ЄС (система пропорційного представництва); 2) можливість встановлення 

мінімального відсотка голосів, за недосягнення якого партії не допускаються до розподілу мандатів (не більше 

5 % поданих голосів); 3) правила щодо несумісності посад (заборона депутату Європейського Парламенту бути 

членом або співробітником інших інститутів та органів Союзу, урядів чи парламентів держав-членів); 4) часові 

рамки для проведення виборів депутатів Парламенту та ін.  
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відносин у їх об’єктивній динаміці, має тенденцію перетворення на 

самодостатній, пов’язаний із відтворенням самої держави, процес. У такому 

разі юридизація може чинити стримуючий вплив на адекватний розвиток 

суспільних відносин. При цьому в різних сферах суспільного життя ці наслідки 

проявляються неоднаково. Наприклад, сферою, в якій конституціоналізація 

чинить більшою мірою позитивний вплив, є політичне життя (оскільки право є 

найважливішим джерелом легітимації політичної влади), а сферою, в якій 

надмірне юридичне регулювання може мати різко виражені негативні наслідки, 

є економічне життя. На думку О. Дубініної, баланс між необхідним 

регулюванням на конституційно-правовому та галузевому рівнях та дією 

механізмів саморегуляції можна забезпечити завдяки наявності розвинених 

інститутів громадянського суспільства. І навпаки, неконтрольована юридизація 

веде до ослаблення громадянського суспільства та гіпертрофії держави [80, с. 4, 

8–9].  

Таким чином, досвід історичного розвитку свідчить, що процес 

розширення кола об’єктів конституційно-правового регулювання в своїй основі 

має об’єктивний характер і зумовлений необхідністю упорядкування та 

регламентації на найвищому рівні найбільш значущих для суспільства і 

держави відносин. Водночас конституційне оформлення нових сфер державно-

політичного та суспільного життя має адекватно відображати потреби 

суспільства з метою забезпечення ефективності конституціоналізації та 

дотримання балансу між державним регулюванням і дією механізмів 

соціальної саморегуляції.  

Конституціоналізація = реалізація конституції, що відбувається в 

процесі конституційно-правового регулювання. По-третє, ряд учених тлумачать 

конституціоналізацію як складову конституційно-правового регулювання або її 

змістовний обсяг дорівнюється до обсягу категорії «реалізація» 

конституції [374, с. 82–85] (Н. Пархоменко, Т. Подорожна, А. Кузьмін [261; 

268; 179]). Зокрема, Н. Пархоменко зазначає, що традиційно в теорії 

конституційного права сутність, зміст, засоби та загалом механізм впливу 
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конституції на суспільне життя визначались як конституційне регулювання. 

Особливістю даного виду правового регулювання є найвищий ступінь 

важливості суспільних відносин, які є предметом цього регулювання. Однією з 

форм такого регулювання є конституціоналізація. Конституціоналізація систем 

права і законодавства полягає у зміцненні конституційних засад у відповідних 

галузях і сферах суспільних відносин, що передбачає стійкий рівень 

конституційного регулювання цих відносин, стабільність їх розвитку, 

одноманітність практики розгляду та вирішення уповноваженими органами 

юридичних справ. Досягнення стабільності конституції як Основного Закону 

держави шляхом конституціоналізації законодавчої бази здійснює 

стабілізуючий вплив на суспільний розвиток, забезпечує стійкість основних 

засад правового регулювання [261, с. 84]. 

Необхідно зазначити, що у вітчизняному правознавстві теоретичні 

основи дослідження конституційного регулювання були закладені ще за 

радянських часів. Вважається, що пріоритет наукового обґрунтування даної 

позиції належить І. Фарберу, який, зокрема, зазначав, що «конституційне 

регулювання являє собою політико-правовий вплив на суспільні 

відносини» [419, с. 152–154]. Подібне за змістом визначення поняття 

конституційного регулювання (щоправда, в ідеологічному ракурсі) наводила і 

Н. Міхальова. Ним вона вважала «юридичний засіб, спосіб впливу на відносини 

з метою досягнення комуністичного ідеалу» [219, с. 118].  

О. Миронов розглядав конституційне регулювання як складне 

конституційне явище. На його думку, «конституційне регулювання – це 

широкий, багатоплановий вплив норм конституції на суспільні відносини з 

метою їх закріплення та впорядкування шляхом формування відправних засад 

діяльності всієї радянської системи, а також детальної регламентації 

визначеного кола суспільних відносин як виключно нормами конституційного 

права, так і спільно з нормами інших галузей права» [216, с. 21].  

Для розмежування конституційного регулювання та інших 

конституційно-правових явищ радянські дослідники виокремлювали ряд його 
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відмінних особливостей. Так, Л. Морозова до особливостей конституційного 

регулювання відносила: його системний характер, нормативність, 

загальнообов’язковість, високий рівень державної забезпеченості, особливу 

політико-юридичну значущість, чіткість класових позицій, установчий та 

комплексний характер, стабільність у поєднанні з динамізмом регламентації 

суспільних відносин, програмне значення, високий ступінь його 

реальності [221, с. 21]. 

Попри те, що частина висновків щодо теоретичних засад конституційного 

регулювання, зроблених дослідниками радянського періоду, є актуальною і 

нині, все ж таки зміна суспільно-політичних реалій потребує їх переосмислення 

з позицій сьогодення. Деякі з положень втратили актуальність, в інших – 

яскраво простежується ідеологічне забарвлення (зокрема, це стосується 

«досягнення комуністичного ідеалу» як мети конституційного регулювання, а 

також таких його особливостей, як «програмне значення» та «чіткість класових 

позицій») [239, с. 39–40].  

Після набуття Україною (разом із іншими колишніми республіками 

СРСР) незалежності та ухвалення нової Конституції 1996 р. парадигма 

конституційного розвитку нашої держави змінилася: замість марксистсько-

ленінської ідеології, тоталітарної за своєю сутністю, орієнтиром для суспільно-

політичних перетворень стали ідеали конституціоналізму, що набуло 

відображення в тексті Основного Закону та відповідно відбилося на 

спрямуванні наукових розробок. Як слушно наголошує з цього приводу 

Є. Дорошенко, звільнення юридичної науки від пут догматичного підходу 

поставило перед дослідниками складне завдання переосмислення теоретичних 

основ конституційного регулювання взаємовідносин держави і громадянського 

суспільства, пошуку нових підходів у здійсненні правової політики щодо 

такого регулювання [77, с. 52]. Однією з відповідей можна вважати подальше 

впровадження, поряд із традиційними формами і методами конституційного 

регулювання (переважно субординаційними, що здійснюються на владно-

імперативних засадах), дозвільного методу, зокрема при регулюванні прав і 
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свобод людини і громадянина [350, с. 13–14], а також координаційного вектора 

правового впливу, що мотивує рівноправних суб’єктів (наприклад, 

адміністративно-територіальні одиниці, ради одного рівня тощо) до власних 

активних дій у межах, передбачених Основним Законом, і, таким чином, 

стимулює до конституційно-правового розвитку [395, с. 20–21].  

Крім того, з ухваленням нової Конституції набули розвитку раніше не 

відомі радянським конституціям юридичні властивості Основного Закону, а 

деякі з уже відомих – наповнилися новим змістом. Серед них – базовий та 

установчий характер конституції; її верховенство, вища юридична сила; пряма 

дія норм; високий ступінь стабільності й особлива охорона, у тому числі за 

допомогою конституційної юрисдикції, та ін. [235].  

Розвиток у державі суспільних відносин, поява нових різноманітних їх 

видів обумовили відповідні зміни в конституційно-правовій доктрині, зокрема 

перегляд теоретичних позицій щодо змісту та сутності конституційно-правових 

явищ. Сучасні науковці характеризують конституційне регулювання як 

нормативно-організаційний вплив на найбільш значущі для суспільства і 

держави відносини, які виникають із приводу реалізації норм конституції, з 

метою їх упорядкування, охорони та розвитку. Воно має цілеспрямований 

характер та здійснюється за допомогою особливого апарату засобів, способів, а 

також лише йому властивого правового механізму [149, с. 11; 238, с. 20].  

Проте закріплення основних засад конституціоналізму в тексті 

конституції, а також їх доктринального обґрунтування виявилося недостатнім. 

Конституційна модернізація та реформування політичної, економічної, 

соціальної та інших сфер життя суспільства і держави, оновлення ціннісних 

орієнтирів вимагають ефективного та дієвого впровадження принципів 

конституціоналізму в реально існуючі суспільні відносини, в конституційне і 

галузеве законодавство, у правозастосовну практику. Виходячи з цього, можна 

констатувати, що на сьогодні конституційне регулювання набуло нової, чітко 

визначеної спрямованості – рух у напрямі формування практичного 

конституціоналізму. Це зумовило відповідні зміни в понятійно-
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категоріальному апараті науки конституційного права, у тому числі 

впровадження в науковий ужиток терміна «конституціоналізація». Як слушно 

зазначає В. Шаканов, у міру розвитку суспільства і держави уявлення про 

правові явища та поняття змінюються, що зумовлює потребу у виробленні до 

них нових методологічних підходів та їх визначень [441, с. 10].  

На жаль, відзначаючи тісний взаємозв’язок конституційно-правового 

регулювання, реалізації конституції та конституціоналізації, сучасні 

дослідники водночас не аналізують співвідношення цих категорій, не 

виокремлюють їх спільні і відмінні риси. Вбачається, що дане співвідношення 

полягає у такому. Взаємозв’язок конституційно-правового регулювання та 

реалізації конституції передусім проявляється у сфері правотворчості, в процесі 

якої встановлюються, змінюються або скасовуються норми конституційного 

права, тобто відбувається нормативне регулювання на найвищому рівні [99]. 

Нормативно-організаційне опосередкування суспільних відносин є основним 

напрямом правового впливу на поведінку людей. Реалізація ж конституційно-

правових норм охоплює діяльність суб’єктів із втілення таких норм у життя. Це 

дає змогу  розмежовувати правотворчість та реалізацію права. Проте вони не 

існують одна без одної, перебуваючи у постійній взаємодії: норми 

конституційного права створюються для їх реалізації, через яку вони 

набувають дієвості та втілюються в правозастосовній практиці [312; 294].  

Роль конституціоналізації в цьому процесі проявляється у тому, що, 

будучи порівняно стабільною системою, конституційно-правові норми 

водночас покликані відображати постійний розвиток суспільних відносин. За 

таких умов конституціоналізація є своєрідною відповіддю на зміни реально 

існуючих економічних, соціальних, політичних та духовних умов життя людей, 

одним із важливих проявів реагування правової системи (центром якої є 

конституція) на соціальні зміни. Свідченням і підтвердженням того, що 

конституціоналізація відбувається, є своєчасний та адекватний соціальним 

трансформаціям розвиток механізму конституційно-правового регулювання та 



 

 

78 

реалізація положень Основного Закону з метою модернізації суспільних 

відносин. 

Крім того, у реалізації положень конституції втілюються результати як 

спеціально-юридичного, так і виховного, інформаційного та ціннісно-

орієнтаційного впливу права [337, с. 480, 489]. Тому реалізація конституційно-

правових норм не поглинається конституційно-правовим регулюванням. 

Позаправові чинники справляють значний вплив і на конституціоналізацію 

правової системи, в процесі здійснення якої конституційне регулювання і 

реалізація норм Основного Закону взаємодоповнюють одне одного.  

У цьому контексті вчені-правознавці також співвідносять поняття 

конституціоналізації та конституційності. Конституційність, пише 

Н. Пархоменко, означає якісно-правову характеристику правових актів, які 

перебувають у межах однієї системи права. Сутність конституційності полягає 

у визначенні відповідності текстів правових актів чинній у державі конституції. 

При цьому слід мати на увазі, що встановлюється не стільки змістовна 

(дослівна, формальна) відповідність, скільки сутнісна. Правовий акт має 

відповідати та не суперечити конституційним положенням. Не повинно бути 

колізій між сутністю конституції та всіх інших правових актів у межах 

юрисдикції певної держави. Таким чином, конституційність – це якісна 

властивість правових актів, яка має важливе значення в процесі реалізації норм, 

що містяться в цих актах.  

З іншого боку, конституційність може бути розглянута як принцип, який 

формулюється і проявляється в процесі з’ясування відповідності норм права 

конституції і характеризує пізнання об’єктивних закономірностей та 

опосередкування певних суспільних відносин [387, с. 19].  

В. Шаповал вважає, що конституційність може бути визначена як 

загальна вимога, що характеризує режим конституційної законності і полягає в 

неухильному виконанні та дотриманні конституції усіма суб’єктами права, 

правильному застосуванні її норм органами влади і посадовими особами. Така 

вимога фіксується в Основному Законі, у частині загальних засад діяльності 
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органів державної влади і посадових осіб, які уповноважені здійснювати 

правотворчість згідно з нормами конституції, в результаті чого схвалювані акти 

відповідатимуть їй.  

Конституційність, продовжує В. Шаповал, може розглядатись і як 

критерій поділу правових актів і, відповідно, норм права, що в них містяться, 

на конституційні і неконституційні. Тобто в даному випадку конституційність – 

це спеціальна вимога, яка припускає можливість звернення до органу 

конституційної юрисдикції уповноважених суб’єктів права з питань 

відповідності конституції певного кола правових актів та передбачає розгляд і 

вирішення ним цих питань [443, с. 288].  

Т. Подорожна пропонує розглядати конституціоналізацію як чинник 

конституційності нормативно-правових актів, оскільки конституція займає 

визначальне, провідне місце в ієрархії нормативно-правових актів, у силу чого 

всі вони перебувають у полі тяжіння змісту, принципів, цілей і завдань 

правового регулювання, закріплених у конституції, і таким чином не можуть 

суперечити Основному Закону, а лише розвивати, конкретизувати і 

деталізувати його [386, с. 33, 39]. 

А. Кузьмін, аналізуючи співвідношення конституційної законності та 

конституціоналізації, доходить таких висновків: по-перше, 

конституціоналізація як загальний метод формування нормативного масиву, що 

забезпечує конституційну конкретизацію, є «базою» конституційної законності. 

По-друге, конституціоналізація покликана забезпечити дієвість конституційної 

норми, щоб створені відповідно до неї норми поточного законодавства 

застосовувались і дотримувались. Конституційність у такому випадку є 

об’єктом нагляду для конституційної законності, оскільки порушення 

конституційних установлень тягне нелегітимність законодавства та 

правозастосовної практики. По-третє, конституціоналізація проявляється через 

конституційне закріплення принципів як шляхом визначення їх у тексті 

конституції, так і через виведення їх із її букви і духу. Ці принципи водночас є 

об’єктом забезпечення конституційної законності. І, по-четверте, 
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конституціоналізація спрямована на встановлення взаємної відповідальності 

держави і особи, держави і суспільства, а конституційна законність є 

показником реалізації заходів такої відповідальності [178, с. 14–20].  

Водночас, як правильно акцентує А. Кузьмін, поняття форми 

конституціоналізації не слід ототожнювати з поняттям форми реалізації 

конституційних норм, за якої проблема конституційності не визначає зміст 

процесу, що відбувається. Формами конституціоналізації можуть вважатися 

лише ті з них, які відповідають критеріям конституційності [179, с. 22]. 

Безумовно погоджуючись із більшістю наведених міркувань, зазначимо, 

що конституціоналізація є невід’ємною складовою правової дійсності і як така 

перебуває у діалектичному взаємозв’язку і взаємодії з усіма елементами 

механізму конституційно-правового регулювання, спираючись на притаманні 

йому засоби, способи та форми. Як динамічний процес конституціоналізація 

покликана підтримувати постійний взаємозв’язок між юридичною і фактичною 

конституцією, забезпечувати багаторівневу конкретизацію конституційних 

принципів і норм у законодавстві та сприяти їх ефективній реалізації. Метою 

конституціоналізації і водночас індикатором її результативності є встановлення 

конституційної законності. 

Конституціоналізація = конституційно-правова модернізація систем 

права і законодавства. Зрештою, по-четверте, під конституціоналізацією іноді 

розуміють конституційно-правову модернізацію систем права і законодавства, 

що особливо притаманно дослідженням, присвяченим конституційним 

перетворенням, які відбуваються на пострадянському просторі (Г. Арутюнян, 

М. Бондар, Г. Василевич, О. Пересада, М. Файнберг) [375, с. 34–36; 3, с. 294–

303; 33; 51, с. 123; 418].  

Водночас деякі дослідники підходять до характеристики 

конституціоналізації у значенні модернізації з позицій історичного аналізу 

державно-правового розвитку. Так, О. Саломатін доводить, що 

конституціоналізація держави і права тісно пов’язана з початком 

модернізаційних процесів у ХVІІ–ХVІІІ ст. До імпульсів, які побічно 
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стимулювали ці процеси, науковець, зокрема, відносить: 1) культурно-

ідеологічні досягнення епохи Відродження; 2) плюралізацію і раціоналізацію 

релігійного життя, що відбулися завдяки Реформації; 3) розвиток 

мануфактурного виробництва; 4) накопичення технологічних інновацій; 

5) успіхи природничих наук та матеріалізму; 6) досягнення балансу між 

різними соціальними станами в межах абсолютизму, що стало першим кроком 

до громадянської злагоди; 7) помітну секуляризацію масової свідомості та 

пробудження економічної самодіяльності населення; 8) дисперсію європейської 

цивілізації, яка здійснювалася завдяки проведенню колоніальної політики [331, 

с. 6].  

Після завершення епохи Просвітництва (освіченого абсолютизму) 

численні модернізаційні імпульси попередніх двох-трьох століть набули певної 

критичної ваги внаслідок проявлення деяких підсумкових (ситуаційних) 

передумов. Серед останніх провідну роль відіграли Американська та 

Французька революції, а також промисловий переворот. Перші дві передумови 

продемонстрували готовність мас до енергійних політичних дій у двох 

конкретних країнах, що стимулювало початок модернізації державного 

механізму. Третя передумова сприяла переходу до модернізації економіки, 

тобто створенню матеріальної основи для модернізації суспільства. Означені 

тенденції, у свою чергу, зумовили модернізаційні зміни в державних і правових 

системах європейських країн. Проте в цих сферах перебіг процесів модернізації 

відбувався складніше, оскільки поряд із об’єктивними умовами визначальну 

роль у їх здійсненні відігравали суб’єктивні чинники. Осучаснення державно-

правового механізму відбувалося переважно через революційні зміни, хоча 

подекуди (наприклад, в Англії) здійснювалось еволюційним шляхом. 

«Головною рисою модернізації держави і права в цей період була їх 

конституціоналізація, – підкреслює О. Саломатін. – Конституції вперше 

зафіксували політичну відповідальність держави (до цього більшість 

правителів керувалися принципом Людовика ХІV: «Держава – це я»), 

визначили певні особисті і політичні права людини та встановили систему 
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поділу влади, що сприяло підвищенню ефективності управління. В них же 

окреслювалися межі нової системи права, в якій конституційне право набувало 

первинного значення» [331, с. 6].  

Віддаючи належне вивченню конституційно-правових явищ із позицій 

історичного підходу, все ж таки слід зазначити, що більшість дослідників 

пов’язують поняття конституціоналізації та конституційної модернізації із 

сьогоденням. Як наголошує з цього приводу О. Шарно, «модернізація – 

головний символ сучасної епохи, символ боротьби за все нове, прогресивне, 

передове», у тому числі у правовій сфері [447, с. 269].  

«Модернізація» є комплексною науковою категорією і як така вживається 

переважно у двох значеннях. По-перше, як макропроцес міжнародного 

значення, що охоплює економічну, політичну, соціальну, культурну, правову та 

інші сфери суспільного життя. Сутнісні риси цього перманентного процесу 

досліджуються теорією модернізації, серед засновників якої зазвичай 

називають Т. Парсонса, Г. Алмонда, С. Ейзенштадта, У. Ростоу [82, с. 248]. 

Сучасна наука виокремлює в межах теорії модернізації два основних напрями – 

ліберальний та консервативний.  

Ліберальна теорія розглядає модернізацію як поступову «вестернізацію», 

що відбувається в процесі поетапного переходу від традиційного до сучасного 

суспільства. Представники ліберального напряму обґрунтовують тезу про те, 

що всі країни розвиваються за єдиним зразком (його основні риси: ринкова 

економіка, відкрите суспільство, нові інформаційні технології, розвинені 

комунікаційні мережі, соціальна мобільність, раціоналізм, плюралізм, 

демократія, свобода тощо). При цьому в межах ліберального напряму 

розрізняють «первинну» і «вторинну» модернізацію. Під первинною 

модернізацією розуміють еволюційний розвиток держав Західної Європи і 

Північної Америки, що на сьогодні вважаються найбільш модернізованими у 

світі. Всі інші країни, які шляхом проведення реформ і впровадження 

інноваційних підходів у всіх сферах суспільного життя, намагаються 

«наздогнати» держави першої групи – здійснюють «вторинну» модернізацію.  
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Натомість представники консервативного напряму акцентують на 

внутрішніх протиріччях процесу модернізації, необхідності збереження 

політичної стабільності і порядку, як умовах успішного соціально-

економічного розвитку, відповідності характеру та спрямованості 

модернізаційних процесів національним та історичним особливостям держав, 

що розвиваються (у тому числі пострадянських країн). Серед критичних 

аргументів наводять також експансію західних цінностей і моделей, які можуть 

виявитися непридатними для інших (незахідних) цивілізацій, залежний та 

наперед визначений характер розвитку та ін. [220].  

По-друге, у вузькому (семантичному) значенні під модернізацією 

розуміється вдосконалення, поліпшення, оновлення певного об’єкта, 

приведення його у відповідність до нових вимог, норм, умов, показників якості 

тощо. В такому випадку йдеться про локальний прояв модернізації, який має 

просторові параметри і часові межі [447, с. 270].  

Необхідно зазначити, що поряд із терміном «модернізація» в соціально-

гуманітарних науках також використовуються категорії «трансформація» та 

«перетворення». У контексті нашого дослідження ці категорії вимагають 

уточнення. Зокрема, трансформація у перекладі з латини означає перетворення, 

а у тлумачних словниках вона визначається як зміна будь-яких суттєвих 

якостей об’єкта через використання певних прийомів або внаслідок впливу 

різних чинників [351, с. 1362]. Тобто «трансформація» і «перетворення», по 

суті, є тотожними, синонімічними поняттями. Водночас «модернізація» – це не 

просто зміна, це цілеспрямоване вдосконалення соціальних інститутів, 

процесів, норм, відносин з метою їх узгодження з сучасними вимогами. Отже, 

категорії «трансформація» («перетворення») та «модернізація» не є 

синонімами, але водночас тісно взаємопов’язані між собою, а їх взаємодія має 

структурно-функціональний характер [6, с. 85–87]. Щодо процесу 

конституціоналізації, то він може відбуватись як шляхом трансформаційних 

змін конституційного тексту, так і через модернізацію, оновлення положень 

Основного Закону і відповідно практики його застосування. 
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Спираючись на семантичне значення слова «модернізація», вітчизняні та 

зарубіжні вчені обґрунтовують тезу про те, що модернізаційна 

конституціоналізація в державах «молодої демократії» здійснюється за трьома 

основними напрямами: 1) конституційно-правова модернізація суспільства 

(подальше формування громадянського суспільства, підвищення 

конституційно-правової культури та розвиток конституційної правосвідомості); 

2) модернізація систем права і законодавства (приведення їх у відповідність до 

положень конституції); 3) конституційна модернізація держави (реалізація 

принципів, визначених у конституції щодо статусів і повноважень органів 

державної влади) [125].  

Проте процес модернізації правової системи в країнах перехідного типу 

відбувається доволі складно і неоднозначно, оскільки передбачає комплексну 

структурну трансформацію всього конгломерату суспільних відносин, які 

охоплюються конституційним регулюванням. На даний процес впливає значна 

кількість чинників як об’єктивного (світові глобалізаційні процеси, 

внутрішньодержавні кризові явища в економічній, політичній та інших 

сферах), так і суб’єктивного характеру (наявність чи відсутність волі 

політичних еліт щодо реального проведення реформ, а також активної 

громадянської позиції більшості населення), що значно ускладнює і без того 

непростий перебіг відповідних перетворень [340, с. 46–47].  

Поряд із модернізацією суспільства, держави і права модернізаційна 

конституціоналізація стосується і безпосередньо конституції. Ю. Волошин і 

О. Пересада, досліджуючи конституційну модернізацію як процес 

реформування Основного Закону, обґрунтовують, що його можна розуміти в 

двох сенсах – широкому і вузькому. На думку вчених, широке значення 

категорії «конституційна модернізація» відображає динамічний аспект буття 

будь-якого Основного Закону. Він охоплює всі аспекти динаміки конституції – 

від сприйняття необхідності творення Основного Закону і до скасування 

конституції. У вузькому сенсі конституційна модернізація відображає 

функціональні характеристики забезпечення конституційного реформування. 
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Зважаючи на це, конституційну модернізацію можна уявити як систему 

правових норм і процедур, що регламентують порядок підготовки, перегляду, 

прийняття і вступу в силу конституції; зміни, перегляду та припинення дії 

конституції, а також забезпечення ефективного функціонування основних 

конституційних інститутів протягом усього терміну її дії [51, с. 126]. 

Подібної точки зору дотримується й Н. Бутусова, яка вважає, що 

модернізація конституції можлива лише через її реформування, тобто зміну 

тексту Основного Закону двома допустимими способами: або шляхом внесення 

до нього тих чи інших поправок, або шляхом розробки та прийняття нової 

конституції [28, с. 5–10].  

Проте нам видається, що в умовах стабільного суспільно-політичного і 

правового розвитку модернізаційна конституціоналізація може здійснюватися й 

іншими способами, наприклад, шляхом тлумачення тексту Основного Закону 

органами конституційної юстиції, а також через конкретизацію конституційно-

правових принципів і норм у конституційному та галузевому законодавстві. 

Адже, як відомо, однією з особливостей будь-якої конституції є рамковий 

характер багатьох її положень. Крім того, наявність у конституції значної 

кількості бланкетних і відсилочних норм приводить до того, що фактичне 

правове регулювання переводиться на рівень поточного законодавства, в якому 

цілком легально конкретизуються і деталізуються конституційні 

правоположення відповідно до актуальних тенденцій суспільного розвитку. 

Відсутність надмірної деталізації передбачає, що законодавець має широкі 

можливості для правотворчості без внесення змін до тексту Основного Закону, 

оскільки парламент не тільки вправі, а й зобов’язаний своєчасно і точно 

реагувати на трансформаційні процеси, що відбуваються у суспільстві [57, 

с. 292–295].  

Виходячи з наведеного, вбачається, що можна виділити два вектори 

спрямованості модернізаційної конституціоналізації. Перший має місце тоді, 

коли в умовах трансформаційних перетворень конституція закріплює 

нормативну модель і принципи бажаного перспективного розвитку суспільних 
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відносин, що відповідає провідним засадам конституціоналізму і спирається на 

його головні інститути.  

Другий вектор модернізаційної конституціоналізації полягає у тому, що 

конституція як Основний Закон суспільства і держави має бути відкритою до 

соціальних трансформаційних змін і перетворень, що відбуваються в 

суспільстві. Ступінь відкритості конституції визначається своєчасним 

розширенням переліку об’єктів конституційно-правового регулювання або ж 

актуальною інтерпретацією, тлумаченням її положень відповідно до реалій 

суспільно-політичного розвитку.  

Таким чином, нині в межах правових досліджень можна спостерігати 

множинність підходів до розуміння та визначення поняття 

конституціоналізації. Водночас виокремлені позиції не є такими, що 

взаємовиключають одна одну. Як видається, кожен із наведених підходів є 

об’єктивно виправданим. Адже категорія «конституціоналізація» є настільки 

багатогранною, що з рівною мірою обґрунтованості може використовуватись і 

для позначення процесів конституювання, що супроводжувалися поширенням 

теорії і практики конституціоналізму, і як складова тенденції юридизації 

суспільних відносин, і як важливий процес, тісно пов’язаний із конституційно-

правовим регулюванням і реалізацією конституції, і як конституційно-правова 

модернізація. Все залежить від того, з якого ракурсу і під яким кутом зору 

підходити до осмислення даної проблематики. Більше того, саме комплексний 

аналіз усіх наведених підходів може сприяти формуванню необхідної 

методологічної основи для найбільш повного охоплення досліджуваного явища 

та висвітлення різних його аспектів.  

Виходячи з наведеного, конституціоналізація правової системи може 

бути визначена як здійснюваний на засадах конституціоналізму перманентний 

процес конституційного оформлення (юридичної інституціоналізації) найбільш 

значущих суспільних відносин та ціннісних установок з метою подальшої 

об’єктивації конституційних норм, принципів і цінностей у всі структурні 

компоненти правової системи [376, с. 75–81].  
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Вбачається, що спираючись на проведений теоретичний аналіз, можна 

виділити певні види конституціоналізації. По-перше, на підставі комплексного 

критерію, який включає суб’єкта, що здійснює конституціоналізацію, мету 

даного процесу, характер об’єкта конституціоналізації та її часову 

послідовність, можна виокремити первинну (установчу) та вторинну 

(конкретизуючу або інтерпретаційну) конституціоналізацію. Первинна 

конституціоналізація може розумітись у широкому та вузькому значеннях. 

У широкому значенні установча конституціоналізація передбачає створення 

(конституювання) держави та її правопорядку за допомогою та на підставі 

конституції. У вузькому значенні первинна конституціоналізація передбачає (за 

наявності вже утвореної держави та діючої конституції) розширення предмета 

конституційно-правового регулювання, включення до нього нових об’єктів 

через юридичну інституціоналізацію в тексті Основного Закону найбільш 

важливих і актуальних сфер суспільної діяльності. Вторинна 

конституціоналізація являє собою багаторівневу конкретизацію положень 

конституції в конституційному і галузевому законодавстві, а також шляхом 

інтерпретаційної діяльності органів конституційної та загальної судової 

юрисдикції.  

Також залежно від об’єкта, на який цей процес спрямовано, можна вести 

мову про конституціоналізацію правової системи загалом, 

конституціоналізацію правопорядку, систем права і законодавства, суспільних 

відносин тощо.  

У науковій літературі виділяють й інші види конституціоналізації. Так, 

залежно від ступеня реалізації конституційних положень, закріплених у 

законодавстві, розрізняють формальну та реальну конституціоналізацію; 

залежно від суб’єктів, що здійснюють цей процес: конституціоналізаційну 

діяльність парламенту, уряду, глави держави, конституційного суду тощо; 

залежно від змісту правових позицій конституційного суду – позитивну (має 

місце у випадку тлумачення чинного законодавства) або негативну 

конституціоналізацію (відбувається за необхідності встановлення відповідності 
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законів чи їх окремих положень конституції); залежно від форми правового 

акта, що конституціоналізується – законодавчу чи підзаконну тощо [387, с. 25].  

Крім того, за методологічним критерієм конституціоналізацію 

класифікують на можливу (допустиму) та актуально необхідну. Перша 

(можлива) зумовлена потребою у конституційному впорядкуванні 

неврегульованих або частково врегульованих правом суспільних відносин, а 

також необхідністю переходу до іншої моделі конституційно-правового 

регулювання тих чи інших суспільних відносин. У останньому випадку 

обов’язково враховуються доктринальні обґрунтування, акти та положення 

міжнародної конвенційної юстиції про правову дефектність законодавчих 

положень. Актуально необхідна (або аутентична) конституціоналізація 

законодавства має виправний або коригувальний характер [171, с. 109–110].  

1.1.2 Методологія дослідження конституціоналізації як особливого 

правового процесу. Конституціоналізація є справді складним процесом, а отже, 

його пізнання потребує застосування відповідного методологічного 

інструментарію. Загалом у науковій літературі виокремлюють три основні 

підходи до формування методологічного інструментарію дослідження. Перший 

підхід охоплює ідеї, що характеризують метод дослідження як взаємопов’язану 

єдність його теоретико-понятійного апарату [165, с. 436–452]. Другий – 

включає ідеї, що визначають метод дослідження не лише як єдність його 

категоріального апарату, а й як сукупність загальних та спеціальних методів 

пізнання [298, с. 56–75]. Третій підхід охоплює ідеї, що характеризують метод 

дослідження як сукупність філософсько-світоглядних, а також загальних і 

спеціальних способів, прийомів та засобів наукового пізнання. При цьому 

прихильники даного підходу наголошують, що теоретико-понятійний апарат 

відіграє важливу роль у дослідженні, є визначальною засадою його методів, але 

не може бути самостійним методом [435, с. 3, 33–39, 70–74]. Ми поділяємо 

позицію С. Бобровник, яка вважає, що третій підхід, по суті, поєднує перші два 

і є найбільш ефективним для вирішення наукових завдань [20, с. 10–11].  
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Водночас використання понять і категорій у процесі наукового пізнання 

реалізує теоретичну функцію дослідження, оскільки вони розкривають 

сутнісний аспект соціальних явищ. Тому сформована та застосована в наукових 

пошуках конкретна концепція пізнання таких явищ (у тому числі й концепт 

конституціоналізації) відображає відповідний методологічний підхід до 

дослідження, який охоплює як методи вивчення об’єкта дослідження, так і його 

категоріальний апарат [299, с. 10–11]. Тобто йдеться про необхідність 

розмежування категорій «метод» та «методологічний підхід». Якщо під 

методом наукового пізнання розуміється система способів та засобів 

(інструментів) досягнення визначеної мети дослідження [339, с. 4–14], то 

методологічний підхід являє собою сукупність ідей, що відображають 

основний напрям наукового дослідження, систему знань не стільки про об’єкт 

дослідження, скільки про процес його вивчення [20, с. 13; 382, с. 31–50].  

Фундаментальною основою нашого дослідження є те, що воно 

здійснюватиметься в рамках парадигми конституціоналізму, а його головна 

категорія – конституціоналізація буде сформована як за допомогою 

відповідних методів її пізнання, так і шляхом визначення необхідних понять і 

категорій, які розкриватимуть сутнісний аспект цього явища. Але водночас 

важливо підкреслити, що вивчення феномену конституціоналізації в межах 

даного дослідження спрямовано на доктринальне обґрунтування процесу 

асоціації України з ЄС. Потреба у встановленні численних взаємозв’язків між 

категоріями «конституціоналізація» та «асоціація» визначає 

міждисциплінарний характер предмета дослідження та орієнтує на 

застосування комплексного, інтегративного підходу до їх вивчення. Саме цей 

підхід, на нашу думку, забезпечить цілісне бачення та аналіз такого 

багатоаспектного явища, як конституціоналізація.  

Отже, методологічний підхід нашого дослідження полягає у тому, що 

воно здійснюватиметься на інтегративних засадах, що зумовлює обрання 

відповідної композиції наукових методів дослідження. Так, необхідність 

забезпечення об’єктивного аналізу досліджуваного предмета зумовила 
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застосування сукупності філософсько-світоглядних, загальнонаукових та 

спеціально-наукових методів. Зокрема, за допомогою діалектичного методу 

пізнання здійснюється обґрунтування основних понять, які використовуються в 

роботі, та вивчення процесу конституціоналізації процесу асоціації України з 

ЄС та інших правових явищ у контексті їх розвитку і взаємозв’язку. 

Формально-логічний метод застосовується при дослідженні сутнісних і 

змістових характеристик конституціоналізації національної правової системи і 

наднаціонального виміру категорії «конституціоналізація», при здійсненні 

правової кваліфікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також 

формулюванні висновків роботи. Порівняльно-правовий метод – при вивченні 

концептуальних підходів до визначення поняття «конституціоналізація»; 

співвідношенні понять «конституціоналізація», «конституційно-правове 

регулювання» та «реалізація конституції»; аналізі «поколінь» угод про 

асоціацію між ЄС та третіми країнами. Історико-правовий метод – при 

здійсненні періодизації процесів конституціоналізації в контексті історичного 

розвитку та характеристиці конституціоналізації як складової тенденції 

юридизації суспільних відносин, а також при аналізі модернізаційної 

конституціоналізації. Методи індукції і дедукції – при формуванні структури 

роботи та визначенні ключових понять дослідження – «конституціоналізація» 

та «асоціація». Системно-функціональний – при дослідженні системи 

конституційно-правових засад регулювання відносин між Україною та ЄС у 

сфері європейської інтеграції, характеристиці організаційно-правового 

механізму конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС та висвітленні 

процесу гармонізації національного законодавства як визначального вектора 

конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС. Метод аналогії – при 

аналізі правової природи установчих актів ЄС (зокрема виокремленні 

конституційних рис у їх правовій природі), при характеристиці впливу угод про 

асоціацію на конституційні правопорядки країн – партнерів ЄС тощо.  

Крім усталених, класичних методів і методологічних підходів, при 

дослідженні конституціоналізації загалом та конституціоналізації процесу 
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асоціації України з ЄС зокрема використовуються й сучасні наукові концепції – 

феноменологія, антропологія, аксіологія, герменевтика. Так, в основу 

антропологічного підходу з властивим йому комунікативним методом 

дослідження покладено сутність, природу та діяльність людини. Людина 

визнається соціальною істотою, що набуває своїх характерних рис у результаті 

життєдіяльності в певному соціумі, у межах комунікації з іншими членами 

суспільства. Використання антропологічного підходу при дослідженні 

конституціоналізації актуалізує оцінку конституції та прийнятого на її основі 

законодавства як інструментів, засобів задоволення потреб як конкретної 

особи, так і суспільства загалом. Виходячи з того, що однією з функцій 

конституції є впорядкування суспільних відносин з метою запобігання 

виникненню конфліктів, конституціоналізація має забезпечувати 

безперешкодну реалізацію прав і свобод людини та громадянина, що 

визнаються найвищою цінністю на конституційному рівні, впроваджувати 

правові засади для створення гідних умов їх життя [387, с. 11–12]. Водночас, 

якщо у західній традиції права людиноцентристський підхід стверджувався 

еволюційним шляхом у процесі історичного розвитку, то в країнах східно-

правової традиції формування державних і правових систем відбувалося 

переважно на засадах етатизму та колективізму. Тому в цих країнах (у тому 

числі в Україні) підхід до конституціоналізації в контексті її антропологізації та 

індивідуалізації тільки починає запроваджуватися. Важливу роль у цьому 

процесі покликана відігравати доктрина конституційного права. Як правильно 

наголошує В. Крусс, «генеральне завдання вітчизняного правознавства полягає 

сьогодні в його сприянні тому, щоб зорієнтована на особистість Конституція 

стала реально діючою, всупереч укоріненій традиції недооцінки людини, її 

прав та свобод» [169, с. 10].  

Аксіологічний підхід ґрунтується на тому, що соціальна компромісність, 

як правило, формується за допомогою цінностей, що створюються людьми з 

метою досягнення стабільності та порядку в суспільстві. Однією з таких 

цінностей є право в силу його здатності оптимізувати соціально прийнятні 
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шляхи і засоби задоволення потреб окремих індивідів, певних соціальних груп 

та суспільства загалом [306, с. 74]. Будучи центром, ядром системи права і 

законодавства, Конституція сама є цінністю і водночас закріплює ряд 

конституційних цінностей у своєму тексті. Цінність конституції зумовлюється 

її соціальними та правовими властивостями. Зокрема, соціальна цінність 

конституції розкривається у її здатності забезпечувати інтеграцію суспільства 

та формувати національну ідентичність. Інтегративну функцію конституція 

може виконувати завдяки тому, що в ній концентруються, отримуючи 

особливий правовий статус, юридичні норми, які мають не тільки правові, а й 

культурні, моральні, політичні витоки. Як слушно зауважив Л. Зідентоп, 

«конституції структурують нашу свідомість» [122, с. 120]. Водночас поряд із 

універсальними, загальнолюдськими (загальноцивілізаційними) цінностями 

конституція повинна відображати і культурні особливості народу чи нації, які 

визначають їх ідентичність у межах світової культури [166, с. 182–184]. У свою 

чергу, правова цінність конституції виявляється у тому, що вона є актом, 

наділеним вищою юридичною силою, фундаментом усього поточного 

законодавства, вершиною нормативно-правової піраміди [144, с. 55–63].  

Щодо конституційних цінностей – ними є різноманітні об’єкти реальної 

дійсності, користування, реалізація, охорона і захист яких гарантовані 

конституцією як Основним Законом суспільства і держави [48, с. 14]. Система 

конституційних цінностей включає, по-перше, права і свободи людини і 

громадянина, а також інші цінності, що визначають правове становище 

індивіда в суспільстві та державі: правову та соціальну державність, свободу 

економічної діяльності, рівний захист усіх форм власності, ідеологічний та 

політичний плюралізм, громадянство тощо. По-друге, це група цінностей, які 

визначають організацію державної влади: демократія і народний суверенітет, 

державний суверенітет, республіканська форма правління, поділ влад, 

світський характер держави, розмежування державної влади та місцевого 

самоврядування й ін. [94]. Ступінь сприйняття самої конституції як цінності та 
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впровадження конституційних цінностей у реальні суспільні відносини є 

показником наявності чи відсутності конституціоналізації правової системи.  

Одним із провідних методологічних підходів при дослідженні 

конституціоналізації є герменевтика, яка сприяє пізнанню соціальних явищ 

через дослідження загальних принципів інтерпретації, включно із текстуальним 

тлумаченням (при цьому поряд із письмовими актами самостійним різновидом 

соціального тексту визнається мова) [539, с. 5–9]. У межах юриспруденції 

герменевтичний метод застосовується з метою інтерпретації текстів різних 

правових актів: як чинних, так і тих, що мають переважно історичне значення. 

Щодо конституційної герменевтики – вона визначається як сума (система) 

технологій послідовного осмислення конституційних ідеалів і явищ 

(феноменів) та принципів опосередкованого користування ними [169, с. 34].  

Основний постулат конституційної герменевтики полягає у тому, що 

змістовний текст конституції (під яким розуміється і вербальний текст 

Основного Закону, і загальна система конституйованих суспільних зв’язків та 

відносин) не має прогалин. Відповідно правотворчість, правозастосування та 

правозахист не можливі поза межами осмислення конституційного тексту та 

конституйованої реальності. У процесі конституціоналізації конституційна 

герменевтика покликана забезпечити перманентне осмислення правоположень 

конституції відповідно до мінливих суспільно-політичних реалій, 

«розпаковування» її континууму – змістовного простору, коли розуміння 

тексту стає водночас породженням нового тексту.  

За такого підходу до розуміння конституційної юридичної техніки 

відпадає необхідність у постійній критиці основного юридичного тексту 

держави та закликів про необхідність його реформування, що неминуче веде до 

зростання правового нігілізму та формування хибних стереотипів професійної 

правосвідомості.  

Герменевтика також здатна забезпечити розв’язання проблеми 

конституційної уніфікації законодавства. Суть її полягає у тому, що всі 

нормативні положення системи законодавства, незалежно від виду та рівня їх 
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джерела, мають бути частинами єдиної – конституційної – мови та в силу цього 

зумовлювати побудову єдиного – конституційного – дискурсу. Будучи 

похідними (різнорівневими проекціями) відповідних конституційних категорій, 

такі правоположення системи законодавства мають бути приведені у повну 

відповідність із конституційними засадами, а отже, уніфікованими [169, с. 34–

35].  

В процесі конституціоналізації інтерпретаційна методологія може 

використовуватись у широкому та більш вузькому значеннях. У широкому 

значенні інтерпретаційна методологія – це сукупність методів, які 

характеризують роль, призначення, динаміку розвитку окремих конституційно-

правових інститутів, їх взаємозв’язок у процесі реалізації конституційних та 

інших правовідносин. У вузькому розумінні інтерпретаційна методологія – це 

система методів, способів, теорій конституційної інтерпретації, що 

застосовуються при здійсненні судового та іншого тлумачення Основного 

Закону [554, с. 372]. В останньому значенні наголос робиться на 

інтерпретаційній практиці органів конституційної юрисдикції (конституційних 

судів) та забезпеченні поступового включення у такого роду діяльність судів 

загальної юрисдикції, а також пов’язану з цим необхідність коригування 

прерогатив судової влади.  

Дещо інший підхід до пізнання соціального світу у феноменології – вона 

вивчає його за допомогою тих пізнавальних форм, які створюються та існують 

у людській свідомості. Всі соціальні явища визначаються як феномени, що 

усвідомлюються людиною в процесі життєдіяльності. Отже, феномен – це не 

соціальний предмет, а його пізнання людською свідомістю. Водночас засадою 

пізнання суб’єктом соціальних явищ є визнання, поряд із трансцендентальною 

свідомістю індивіда, інтерсуб’єктивізму (наявності свідомості іншого) та 

комунікативного зв’язку між ними як форми буття у соціально неоднорідному 

суспільстві [20, с. 27]. Виходячи з цього, феномен конституціоналізації 

розкривається у тому, що цей процес може відбуватися лише шляхом 

постійного комунікативного зв’язку між суб’єктами. Тобто 
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конституціоналізація є явищем, опосередкованим свідомістю членів людського 

соціуму, їх розумінням та сприйняттям того, що колективне співіснування 

вимагає чіткого визначення і дієвого впровадження конституційних засад для 

підтримки стабільного соціального порядку та створення необхідних правових 

інститутів.  

 

1.2 Сутнісні характеристики конституціоналізації  

національної правової системи  

 

1.2.1 Конституція, конституціоналізм, конституціоналізація: 

взаємозв’язок і взаємовплив. Сучасна ідея конституціоналізації правового 

порядку спирається на ідеологічні постулати конституціоналізму та 

практичного досвіду розвитку демократичних держав. У її основі лежать 

уявлення про особливу роль конституції в регулюванні суспільних відносин, 

які розвивалися протягом ХVІІІ–ХХ ст. і продовжують розвиватися нині 

зусиллями юристів, філософів, політологів, соціологів [166, с. 296]. Саме тому, 

на нашу думку, концепт конституціоналізації має досліджуватись у межах 

парадигми конституціоналізму, який є генетичною основою цього процесу, 

його ідеологічним, доктринальним підґрунтям та водночас практичним 

принципом реалізації. Тільки через співвідношення із категоріями 

«конституціоналізм» і «конституція» можна проникнути в сутність явища 

конституціоналізації, виявити й осмислити їх взаємозумовленість, простежити 

численні онтологічні, гносеологічні та телеологічні зв’язки.  

Конституціоналізм. Відомо, що конституціоналізм є одним із 

фундаментальних і водночас найскладніших у правовій науці понять. За своєю 

природою і змістом воно торкається глибинних шарів суспільної свідомості, 

правової ідеології, нормативно-правової системи, практики державно-

правового життя. Поєднуючи космополітичні і національно-специфічні 

характеристики, конституціоналізм втілює цінності світової культурної 
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спадщини людства і водночас є національно-культурним надбанням окремих 

народів, націй, держав [23, с. 16].  

Складний, комплексний характер явища конституціоналізму зумовлює 

численні наукові дискусії навколо визначення його поняття, сутності, змісту та 

складових елементів (інститутів). Так, П. Стецюк розглядає конституціоналізм 

у широкому (політологічному) та вузькому (юридичному) значеннях. 

У першому,  зазначає вчений,  «конституціоналізм розкривається у трьох 

аспектах: як ідейно-політична доктрина, як суспільно-політичний рух та як 

державно-правова практика. У юридичному розумінні до конституціоналізму 

підходять, по-перше, як до державного правління, обмеженого конституцією; 

по-друге, як до вчення про конституцію – Основний Закон держави, який 

визначає взаємовідносини держави і суспільства; та, по-третє, як до політичної 

системи, в основі якої лежать конституційні методи правління» [358, с. 61].  

Різні інтерпретації конституціоналізму наводить і В. Шаповал. На його 

думку, конституціоналізм – це передусім політико-правова ідеологія, 

інтелектуальні узагальнення, притаманні певному етапу історичного розвитку. 

Водночас конституціоналізм, продовжує автор, нерідко сприймають як 

суспільно-політичний рух, спрямований на реалізацію відповідних ідей. Також 

конституціоналізм розглядають як державне правління у широкому сенсі 

(управління державними справами), обмежене конституцією. Зрештою, 

конституціоналізм іноді ототожнюють із практикою конституційного 

регулювання суспільних відносин [445, с. 17]. Найбільш лаконічно це явище 

можна виразити формулою: «конституційно-правова норма + практика її 

реалізації», у поєднанні конституційної правотворчості і 

правозастосування [446, с. 26–28]. 

С. Шевчук вважає, що «конституціоналізм являє собою своєрідну суміш 

між легітимністю як політико-правовою і моральною категорією та концепцією 

конституційного нормативізму – системою конституційних норм і принципів 

найвищої юридичної сили» [449, с. 134].  
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А. Георгіца розглядає конституціоналізм як складну і специфічну 

політико-правову категорію, структурними елементами якої є доктрина, чинне 

законодавство та юридична практика реалізації відповідних ідей і норм, що їх 

закріплюють, а також як політико-правовий режим, який ґрунтується на 

верховенстві прав і свобод людини та громадянина [59, с. 59; 60, с. 26–28].  

У країнах європейської правової традиції сутність конституціоналізму 

характеризують через призму комплексу зовнішніх обмежень державної влади, 

здебільшого – конституційного характеру, що формуються та реалізуються 

через фіксацію принципів природного права органами правосуддя, а також 

шляхом судового захисту конституційних норм і принципів [449, с. 133]. 

Зокрема, на думку угорського конституціоналіста А. Шайо, «конституціоналізм 

– це сукупність принципів, процедур та інституційних механізмів, які 

традиційно використовуються з метою обмеження державної влади» [440]. За 

словами британського науковця Е. Барендта, «конституціоналізм є вірою в 

існування конституційних засобів щодо встановлення обмежень держави» [485, 

с. 14].  

Отже, як випливає з наведених визначень, як у вітчизняній, так і в 

західній конституційно-правовій доктрині, поширеним є підхід до дослідження 

конституціоналізму переважно через призму політико-правової проблематики. 

Проте таке бачення піддається обґрунтованій критиці. Як слушно наголошує 

М. Бондар, «будучи комплексною категорією, це поняття є надто 

багатогранним і універсальним, щоб віддавати його на відкуп одним лише 

юристам» [23, с. 16]. Цю точку зору поділяють і ряд інших вітчизняних і 

зарубіжних дослідників (Г. Берман, Д. Бєлов, І. Кравець, М. Орзіх, 

В. Пастухов), які доводять, що осмислення сутності конституціоналізму, поряд 

із власне юридичною характеристикою, вимагає також його висвітлення в 

контексті історичного, культурно-релігійного, політичного, соціологічного, 

ідеологічного та інших підходів.  

Зокрема, як історичне явище конституціоналізм є продуктом Нового 

часу, тісно пов’язаним із доктриною і практикою лібералізму. В межах 
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історичного підходу конституціоналізм трактується як комплекс політико-

правових ідей і практики державного будівництва, напрацьованих у період 

буржуазних перетворень у Європі протягом ХVІІ–ХVІІІ ст. та спрямованих на 

обмеження державної влади, формування інституційно-правових умов її 

функціонування на демократичних засадах, забезпечення «верховенства 

народного суверенітету, виключного правління законів, широких прав і свобод 

особи» тощо [154, с. 5–8].  

Зв’язок конституціоналізму з факторами культурно-релігійного характеру 

розкривається у тому, що цей феномен «визрів на багатому релігійно-

філософському підґрунті європейського християнства» і сягає своїм корінням 

правової культури Заходу, західної традиції права [16, с. 26–27; 252, с. 134; 263, 

с. 18].  

Як політичне явище конституціоналізм проявляється водночас і як 

політичний рух, що має на меті побудову правової держави та цивілізованого 

громадянського суспільства, і як сукупність правил політичної практики, що 

сприяють широкій участі мас в управлінні державними справами.  

Крім того, конституціоналізм є соціальним явищем, оскільки є 

невід’ємною складовою демократичного соціального порядку в широкому його 

розумінні і як такий гарантує саморозвиток інститутів громадянського 

суспільства та забезпечує правові форми взаємовідносин між державою, 

суспільством і особою, спираючись на розвинену соціальну структуру [166, 

с. 44].  

В ідеологічному аспекті конституціоналізм відображає еволюцію 

поглядів, ідеалів, цінностей ліберально-демократичного характеру щодо 

природи і значення конституції та має на меті формування певного 

ідеологічного підґрунтя для втілення системи цих ідей і цінностей в юридичну 

та суспільно-політичну практику.  

Зрештою, як правове явище конституціоналізм означає передусім факт 

наявності конституції та її активний вплив на всі сфери життя країни, її 

верховенство та визначальну роль як Основного Закону в системі чинного 
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законодавства, опосередкування політичних відносин конституційно-

правовими нормами, конституційну регламентацію державного ладу та 

політичного режиму, конституційне визнання прав і свобод особи, правового 

характеру взаємовідносин громадянина та держави [176, с. 67–70, 72].  

Спробою певного синтезу наведених підходів є визначення 

конституціоналізму, запропоноване авторами монографії «Держава, 

суспільство, особа: проблеми сумісності». Конституціоналізм, на їх думку, – це 

сукупність таких соціально-економічних, політичних, юридичних, культурно-

історичних та інших умов, за яких конституція функціонує як доволі 

ефективний правовий обмежувач державної влади [66, с. 250].  

Аналізуючи явище конституціоналізму з погляду його витоків та ґенези, 

М. Савчин доходить висновку, що концепція конституціоналізму заснована на 

конституційній традиції, правонаступності (континуїтеті), суверенітеті народу, 

поділі влади та судовому контролі за правовим змістом актів органів влади. 

Конституційна традиція передбачає, що національна правова система має свою 

історію, а її історична спадщина збагачується завдяки новим елементам зі 

збереженням старих, унаслідок чого розвиток конституційного права 

відбувається відповідно до «старого» права. Правонаступність означає 

збереження національних традицій конституціоналізму, їх примноження на 

основі мінливої історичної дійсності, реальних конституційних правовідносин. 

Суверенітет народу як структурний елемент конституціоналізму визначає 

джерела легітимності публічної влади, установчий характер конституції. Цей 

механізм забезпечує обмеження свавілля публічної влади, що є ідеологічною 

цінністю конституціоналізму. Основним юридичним механізмом обмеження 

владного свавілля є поділ влади та судовий контроль за актами публічної 

влади.  

Виходячи з наведеного, М. Савчин визначає поняття «конституціоналізм» 

як тривалість, «тяглість» у часі певних конституційних явищ і процесів, 

зокрема, тривале сприйняття та відтворення окремих правових рішень, а також 

підпорядкування політичних рішень соціальним цінностям, які забезпечуються 
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конституційним захистом. Серед основних цінностей конституціоналізму автор 

називає свободу, гідність людини, рівність, справедливість, толерантність, 

верховенство права [326, с. 19, 21–22].  

М. Бондар вбачає, що вихід за межі суто політико-правових засад 

конституціоналізму потребує філософського обґрунтування його характеристик 

на понятійно-категоріальному рівні багатосистемного – аксіологічного, 

телеологічного, праксеологічного – бачення дійсності. Конституціоналізм,  

переконаний автор, є однією з філософсько-правових категорій, покликаних 

відображати найважливіші універсальні цінності сучасної цивілізації, які в 

концентрованому вигляді проявляються у закономірностях демократичної 

організації суспільства і держави, визнанні та захисті прав і свобод людини, 

верховенстві права. Вчений структурує підходи до визначення поняття 

конституціоналізму та виокремлює кілька аспектів його тлумачення з точки 

зору філософсько-правового узагальнення.  

По-перше, у доктринальному аспекті конституціоналізм є особливою 

філософсько-правовою теорією, системою політико-правових ідей і концепцій, 

які ґрунтуються на вченні про конституцію, конституційно-правових засадах 

організації влади (її обмеженні чи самообмеженні), характері взаємовідносин 

між суспільством, державою і особою на основі визнання сучасних 

конституційних цінностей, що є своєрідною гносеологічною складовою 

конституціоналізму [23, с. 16]. У цьому аспекті під конституціоналізмом часто 

розуміють особливу систему знань про фундаментальні політико-правові 

процеси демократії, їхню сутність, форми вираження, методи і заходи 

реалізації [358, с. 61].  

По-друге, дана філософсько-правова категорія містить нормативно-

правовий аспект як систему конституційного позитивізму, що є державним, 

ієрархічно організованим, нормативно-правовим простором, підпорядкованим 

конституції як найвищому формально-юридичному імперативу суспільства та 

держави. Сама ж конституція є у такому разі нормативно-правовим ядром 

конституціоналізму.  
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По-третє, категорія конституціоналізму включає також онтологічний 

аспект, тобто конституційно-правову практику, що розглядається у найбільш 

широкому сенсі суспільно-політичного і державного розвитку, в тому числі 

безпосередньо законодавчу, адміністративну та судову конституційно-правову 

практику.  

Зрештою, по-четверте, це світоглядний конституціоналізм, оскільки ця 

філософсько-правова категорія втілює також характеристики однієї з форм 

суспільної свідомості (в єдності конституційної ідеології і конституційної 

психології) та, у свою чергу, є вирішальною передумовою для формування 

нового типу юридичного бачення – конституційного світогляду [23, с. 16].  

На необхідності філософського, системного дослідження 

конституціоналізму наголошує і вітчизняний науковець Д. Бєлов, пропонуючи 

покласти в основу пізнання конституційно-правових явищ парадигмальний 

підхід. На думку Д. Бєлова, якщо вести мову про співвідношення категорії 

«парадигма» із суміжними поняттями «ідея», «концепція», «теорія» щодо 

конституціоналізму, то слід встановити логічну послідовність: ідея – концепція 

– теорія – парадигма, що є послідовними стадіями пізнавального процесу щодо 

конституціоналізму. Отже, під парадигмою конституціоналізму дослідник 

пропонує розуміти систему відліку (категорії, поняття, ідеї, концепції, теорії), 

що розкриває конституційні основи побудови держави та сприяє формуванню 

певних концептуальних основоположень, що наближаються до ряду базових 

установок та вирізняються довготривалістю свого впливу.  

В будь-який реальний момент існування держави та права лише одна 

парадигма конституціоналізму є домінуючою, у рамках якої постійно 

конкурують між собою різноманітні ідеї, концепції, теорії. Історична зміна 

однієї парадигми конституціоналізму іншою відбувається лише в контексті 

глобальних соціокультурних трансформацій держави та суспільства. При 

цьому нова парадигма конституціоналізму – це не лише нова система відліку у 

вигляді теорій, категорій, понять, а й зміна шляху пізнання, який повинен бути 

узгоджений із системою відліку нової парадигми конституціоналізму [10, 
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с. 155].  

Останній підхід до дослідження явища конституціоналізму видається 

найбільш переконливим у зв’язку з його здатністю стати методологічним 

підґрунтям для інших концептуальних підходів, узагальнивши, синтезувавши 

та інтегрувавши їх провідні засади.  

Коментуючи ситуацію із наявністю такого розмаїття наукових поглядів 

на конституціоналізм, А. Шайо зазначав, що вона нагадує ставлення святого 

Августина до можливості описати образ Бога: «Не можу дати йому визначення, 

– казав Августин, – але я знаю, що таке безбожжя» [440]. Певні паралелі з 

конституціоналізмом очевидні – можна довго полемізувати щодо змістових і 

структурних рис, принципів, властивостей конституціоналізму, шукати його 

універсальне, прийнятне визначення, проте всім відомо, що таке невиконання 

конституції, відсутність конституційної законності, конституційного 

правопорядку і відповідно відсутність у суспільстві й державі 

конституціоналізму [23, с. 62].  

Необхідно також зазначити, що в спеціальній науковій літературі 

дискутуються не тільки відповідні дефініції та підходи до дослідження 

конституціоналізму, а й питання щодо кола інститутів, які до нього належать. 

Найчастіше до них відносять: народний суверенітет; інститут демократії (у 

тому числі її конкретні форми, особливий статус народного представництва – 

парламентаризму); характеристики держави та державної влади (правова, 

соціальна, світська держава, в основу діяльності якої покладено принцип 

поділу влади); форму державного устрою та форму правління (переважно 

республіканську); місцеве самоврядування (передусім ступінь його 

самостійності від державної влади); демократичний статус людини і 

громадянина, її права та свободи, їх реальні гарантії в політичній, економічній 

та інших сферах суспільного життя; визнання та захист усіх форм власності; 

політичний плюралізм, багатопартійність; ідеологічне розмаїття; реальну 

правову охорону Основного Закону тощо [36].  
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Конституція. Попри наявність численних підходів до визначення поняття 

та інститутів конституціоналізму, беззаперечним є те, що його основоположні 

характеристики – як із погляду ґенези (походження та історичного розвитку), 

так і в гносеологічній площині – нерозривно пов’язані з конституцією.  

Поняття конституції також є багатозначним, однак основна дискусія 

розгортається навколо її нормативного та сутнісного змісту. З нормативної 

точки зору під конституцією розуміється Основний Закон держави, що має 

найвищу юридичну силу і регулює найважливіші суспільні відносини: обсяг 

прав і свобод людини та громадянина, організацію держави і суспільства, 

механізм здійснення державної влади і місцевого самоврядування та ін. Щодо 

сутнісних характеристик Основного Закону – сучасному конституціоналізму 

притаманний підхід, згідно з яким призначення конституції демократичної 

держави полягає в юридичному закріпленні узгоджених інтересів і волі всіх 

соціальних груп, що становлять організоване суспільство. За такого підходу 

сутність конституції виявляється в тому, що даний документ є мірою свободи, 

рівності та справедливості, юридично узаконеним балансом інтересів основних 

соціальних сил і в цьому значенні – показником консенсусу між владою і 

суспільством. Як правильно наголошує Д. Лісіцин, в умовах правової держави 

зміст конституції визначається в результаті компромісу суспільних сил, а сама 

вона розуміється як юридичний інструмент своєрідного суспільного договору, 

правила якого є законом життя для переважної більшості громадян [189, с. 66–

67].  

Поряд з тим Основний Закон стає реальним чинником правового життя 

лише за реального виконання його приписів. Характер співвідношення так 

званої фактичної конституції (під якою розуміються реально існуючі суспільні 

відносини, незалежно від того, закріплені вони формально чи ні) та конституції 

юридичної, як співвідношення змісту і форми, дає підстави для висновку щодо 

реальності чи фіктивності конституції. Значні розходження між конституцією 

фактичною та юридичною можуть перетворити конституційний акт на 

фіктивний, тобто такий, що не відповідає реальному життю. Відповідно 
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реальною конституція є тоді, коли немає принципових, глибоких розходжень 

між конституційними нормами та суспільними відносинами, що ними 

регулюються.  

Висвітлення природи конституції також великою мірою зумовлюється 

тим, у межах якої концепції праворозуміння ведеться дослідження. 

Ґрунтуючись на загальнотеоретичних уявленнях про право, можна виділити 

три основні напрями, аналіз яких має інструментально-методологічне значення 

щодо розкриття сутності конституції [176, с. 93]. По-перше, це 

юснатуралістичний напрям, у рамках якого розвинулися природно-правова, 

звичаєво-правова та договірна наукові течії. Зокрема, природно-правова 

(звичаєво-правова) теорія трактує конституцію як прояв волі народу, його 

суверенітету. Такий прояв відбувається не спонтанно, а в результаті еволюції 

публічно-владних форм життя, накопичення народом досвіду управління та 

його оформлення у певні інститути. Водночас акумулювання суспільно-

політичної практики з часом приводить до необхідності обмеження влади, 

встановлення балансу між її основними центрами шляхом поділу влади, 

закріплення (а не визначення) в тексті конституції основних (природжених) 

прав людини. Водночас теологічний напрям у межах природно-правової теорії 

тлумачить конституцію як втілення божественних приписів суспільству про 

правила життя.  

Сучасні науковці, які розглядають конституцію через призму 

юснатуралістичного підходу, акцентують на об’єктивному характері тих 

положень Основного Закону, що визначають пріоритет прав і свобод людини та 

принципів міжнародного права, обґрунтовуючи їх первинність стосовно інших 

норм позитивного права [342, с. 97–99].  

Договірна теорія виходить із того, що члени суспільства уклали договір, 

втілений у конституції. Відповідно до положень цього суспільного договору 

встановлюються принципові засади існування суспільства та правила, за якими 

воно функціонує [350, с. 52]. У даному значенні конституція розуміється як акт 

прояву установчої влади народу, що виражає компроміс між політичними 
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силами у суспільстві та зв’язаність публічної влади основними правами і 

свободами людини.  

По-друге, це політико-соціологічний напрям, у рамках якого також 

можна виділити кілька шкіл, зокрема соціологічну (солідаризм, 

інституціоналізм) та політологічну (політична юриспруденція). Соціологічна 

теорія тлумачить конституцію як джерело солідарності в суспільстві та 

наголошує на ролі інститутів влади у політичному житті суспільства. При 

цьому закон соціальної солідарності розглядається як універсальний закон 

розвитку суспільства [326, с. 219]. Для прикладу, ще на початку ХХ ст. 

український вчений С. Дністрянський пропонував розглядати державу як 

публічну корпорацію, що організована на громадських засадах та 

самообмеженні членів корпорації [75, с. 549 – 556; 326, с. 219]. Сучасні 

прихильники соціологічного напряму в юриспруденції говорять про те, що 

конституційні норми слід сприймати не тільки як «еталон», а й аналізувати їх 

дію на практиці, виявляти ступінь їх ефективності у здійсненні необхідних 

соціальних перетворень, досягненні згоди між інтересами різних соціальних 

груп. Наголошується також, що розвиток конституційної ідеї про верховенство 

народу в процесі правотворчості та можливість прийняття конституції в 

результаті референдуму зумовили визнання нової для пострадянського 

простору форми правотворчості – прямої правотворчості народу на 

референдумі (ст. 5 Конституції України [157], ст. 3 Конституції Білорусі, ст. 3 

Конституції Росії, ст. 3 Конституції Казахстану [151; 155; 156]). На думку 

А. Скоробогатова, такий підхід фактично є поступкою позитивізму на користь 

соціології права, яка обґрунтовує саме соціальні механізми створення правових 

норм (зокрема, і конституційних) [343, с. 1–11].  

Політологічна школа права розглядає конституцію як засіб забезпечення 

стійких «правил політичної гри», як регулятор політичних відносин. Зокрема, 

Ж.-П. Жакке визначає конституцію так: «Будь-яке політичне суспільство 

володіє сукупністю правил, писаних чи неписаних, які призначені для 

встановлення умов набуття і здійснення політичної влади. Такі правила 
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складають конституцію» [96, с. 17]. Яскравою ілюстрацією цього підходу може 

слугувати також вислів У. Пройсса про те, що американська Конституція 

закріпила «політичний механізм, відповідно до якого уряд отримав можливість 

ефективно проводити внутрішню і зовнішню політику задля забезпечення 

рівноваги в політичному житті країни» [303, с. 125 –137]. 

По-третє, формально-юридичний напрям, основою якого є позитивістська 

(нормативістська) теорія. У рамках цього напряму конституція трактується як 

правовий акт найвищої юридичної сили, що регулює відносини між людиною і 

суспільством, з одного боку, і державою – з другого. Конституційні норми 

встановлюють також засади організації самої держави (внутрішньополітична 

сфера), її міжнародного співробітництва з іншими державами та світовою 

спільнотою загалом (зовнішньополітична сфера). У межах даного підходу 

конституція визначається як «Основний Закон держави, що приймається в 

ускладненому порядку, має особливий об’єкт правового регулювання, 

характеризується верховенством та вищою юридичною силою і є юридичною 

базою для правотворчості, правозастосування, а також формування 

правосвідомості» [326, с. 220]. Деякі прихильники цього підходу навіть 

заперечують проти виділення поряд із юридичною фактичної конституції [350, 

с. 53]. Зокрема, О. Фрицький вважає, що фактична конституція «є абстракцією, 

яка суперечить основним засадам юридичної теорії та практиці застосування». 

На його переконання, предмет конституційно-правового регулювання включає 

дві взаємопов’язані складові: суспільні відносини і норми, що їх регулюють. 

Фактична конституція – це власне суспільні відносини, які існують поза 

нормативним регулюванням і доти, доки їх не «одягнули» у належну правову 

форму, вести мову про наявність конституції, у тому числі фактичної, 

не коректно [426, с. 77–78].  

Розмірковуючи про гносеологічні причини існування таких різних 

підходів до права загалом і конституції зокрема, В. Лазарєв зазначає: 

«У процесі пізнання завжди є імовірність захопитись якимось одним аспектом 

явища, звеличити його, не помітивши або знехтувавши іншими. Звідси різні 
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визначення права, що, власне, навіть непогано, якщо при цьому не 

спотворюється загальна картина, якщо таке однобічне визначення не претендує 

замінити собою всі інші, стати єдино правильним, відігравати роль 

загального» [186, с. 5]. 

Як видається, лише синтез наведених вище теорій може забезпечити 

достовірний результат у пізнанні такого складного політико-правового явища, 

як конституція. Підтвердженням цього є, зокрема, і те, що нині в межах 

загальнотеоретичних досліджень простежується тенденція до поширення 

інтегративного підходу до розуміння права, який має всі підстави стати 

оптимальним і найбільш коректним способом подолання крайнощів, властивих 

провідним моністичним концепціям праворозуміння [198, с. 89–128].  

У цьому контексті цікавим є підхід, запропонований В. Круссом. Учений 

вважає, що не конституцію слід тлумачити через призму певного типу 

розуміння права, а навпаки – впроваджувати так зване конституційне 

праворозуміння, точкою відліку в якому має бути Основний Закон. Критично 

аналізуючи намагання протиставити юснатуралістичний і позитивістський 

напрями, науковець доводить, що конституційне праворозуміння має відкидати 

будь-які обґрунтування індивідуальної атомізації, відокремлення та розділення 

цілого на окремі сутності (лише абстрактно пов’язані між собою певним 

зовнішнім принципом). Конституційне праворозуміння, стверджує автор, не 

зв’язане лише одним якимось принципом (прихильністю до однієї 

визначальної, генеруючої ідеї), а спрямовано на виявлення тієї унікальної 

композиції конституційних принципів і підходів, які дадуть змогу забезпечити 

оптимальні можливості правокористування для різних категорій осіб у 

конкретних, об’єктивно зумовлених обставинах соціально-політичних реалій. 

Тому конституційне праворозуміння має сприйматись як адогматичне; 

його ідеалом є консолідуюча конституційна практика суспільного життя в її 

публічному та приватному вимірах, тобто перспективне становлення в 

рамкових параметрах основоположного належного. Таке праворозуміння 

передбачає, по-перше, пріоритетне позиціонування конституції (у значенні 
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кельзенівської «першонорми», що складає фундамент всієї правової системи, у 

тому числі лежить в основі систем права і законодавства, а також її 

доктринальної складової) та, по-друге, ґрунтується на уявленні про те, що 

право покликане сприяти становленню конституційного правопорядку, а тому 

не може суперечити конституційним цілям і цінностям або належною мірою їх 

не враховувати. Виходячи з цього, автор вбачає, що конституційне 

праворозуміння не можна віднести ані до реалістичного, ані до метафізичного 

типів праворозуміння, оскільки, наприклад, права і свободи людини є водночас 

і реальними (об’єктивованими), і метафізичними (абстрактно відкритими) 

сутностями.  

Крім того, перевагою конституційного праворозуміння, з погляду 

В. Крусса, є те, що воно дає змогу зняти «нездолане» протиріччя, закладене в 

антропоцентристській і системоцентристській крайнощах. Саме конституційна 

онтологія державності дає змогу визнати, що юриспруденція не повинна 

ставити питання у площині персоно- чи системоцентризму; вона «буде ближче 

до істини, якщо відмовиться від штучного монізму, який неминуче веде до 

однобічності…  Індивідуальне і соціальне – це протилежності, але вони 

існують в єдності та взаємно визначають і зумовлюють одна одну» [169, с. 28].  

Вбачається, що з більшістю наведених положень можна погодитись. 

Аналіз спеціальних правових досліджень дає підстави стверджувати, що 

плюралізм юридичного дискурсу щодо праворозуміння у підсумку приводить 

до певного синтезу відповідних підходів, що набуло відображення в текстах 

конституцій, побудованих на принципах конституціоналізму, в тому числі 

Конституції України. Яскравим прикладом конституційного праворозуміння є 

розділ 1 Конституції України («Загальні засади»), в якому десять із двадцяти 

статей засновані на нормативізмі (статті 2, 4, 6, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20), у трьох 

присутній вплив природно-правової теорії (статті 1, 3, 8), а сім статей 

використовують методологію соціології права (статті 5, 7, 10, 11, 12, 13, 

15) [157]. Отже, конституційне праворозуміння, ґрунтуючись на принципах 

конституціоналізму, є інтегральним щодо класичних моністичних теорій, 
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оскільки в його основі лежить позитивістська модель, доповнена ключовими 

засадами природно-правової теорії та соціології права.  

Таким чином, конституція і конституціоналізм – нерозривно пов’язані 

між собою явища, оскільки своїх реальних нарисів конституціоналізм набуває 

лише тоді, коли ідеї втілюються у системі державності з базовим елементом її 

правового життя – конституцією. Останнє дає підстави виділити певні форми 

взаємовпливу конституції та конституціоналізму. Серед форм впливу 

конституції на практичний конституціоналізм можна назвати, по-перше, 

установчу, що має два аспекти: з одного боку, факт існування конституції як 

особливого правового джерела свідчить про втілення практичного аспекту 

конституціоналізму, з другого – конституція закріплює, надає юридичної 

сутності та змісту основним складовим конституціоналізму. В результаті такі 

норми набувають вищої юридичної сили. Друга найважливіша форма впливу 

конституції на практичний конституціоналізм – організаційна; суть її полягає в 

тому, що Основний Закон забезпечує на найвищому рівні системну єдність, 

збалансованість усіх складових конституціоналізму. Вона спрямовує та 

стимулює як державу, так і суспільство, окремих громадян на діяльність у 

«дусі» та «за формулою» конституції. Третьою формою впливу є програмна, 

що полягає у визначенні на тривалий період напряму державного, суспільного 

розвитку.  

Але і конституціоналізм впливає на Основний Закон. Такий вплив можна 

охарактеризувати як коригувальний, спрямований на удосконалення. Він 

пов’язаний із тим, що конституція має відповідати реальній дійсності, стану 

конституціоналізму на практиці. Ті чи інші нові рішення, конструкції, 

відносини, що виникли в житті, суспільній практиці та мають конституційно-

правову значущість, перспективність, повинні бути об’єктивовані, закріплені в 

конституційних нормах [36]. Саме цей «кругообіг» конституційно-правової 

матерії і покликаний забезпечувати процес конституціоналізації.  

Таким чином, виявлення сутнісних засад конституції є водночас 

проникненням у глибинні характеристики всієї системи конституціоналізму. 
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Поряд з тим, як слушно зауважує П. Стецюк, не завжди факт наявності 

конституції автоматично означає появу тієї чи іншої моделі 

конституціоналізму [358, с. 60]. Такої ж точки зору дотримується і Д. Бєлов, 

зазначаючи, що наявність конституції не визначає рівень і сутність 

конституціоналізму в суспільстві. Конституціоналізм – це системна й свідома 

наявність конституційних цінностей у реальному житті, на яких базується вся 

правова система. Нормативні характеристики цього принципу вимагають 

існування необхідних і достатніх правових гарантій для свідомої реалізації 

прав і свобод у всій системі права та суспільних відносинах. У правовій 

державі будь-яка норма права повинна проявлятись як елемент конституційної 

взаємоузгодженості системи правової поведінки людини та держави [10, с. 150; 

4, с. 43–47].  

На це звертають увагу і деякі західноєвропейські вчені. Так, А. Петерс 

вважає, що, «конституціоналізм як ідеологічна основа і водночас мета 

конституціоналізації ґрунтується не просто на абстрактному концепті 

конституції, а на цілком визначеній – так званій конституціоналістській її 

концепції. Остання передбачає наявність Основного Закону держави, який 

встановлює принципи верховенства права, поділу влади (система «стримувань і 

противаг»), гарантує захист прав людини, принципи демократії тощо. 

Винятково такі конституції можуть розглядатись як легітимні та бути 

змістовим і нормативним підґрунтям процесу конституціоналізації» [537, 

с. 250].  

Отже, у забезпеченні взаємовпливу конституціоналізму і конституції, яка 

базується на його принципах, розкривається телеологічна спрямованість 

процесу конституціоналізації. Навіть більше, будучи операційною складовою 

філософії реального конституціоналізму, конституціоналізація, по суті, не 

може претендувати на власну онтологію в силу того, що її концепт є складовою 

філософії конституціоналізму і має розглядатись у межах його парадигми. Саме 

практичний аспект реалізації діалектичного взаємозв’язку між конституцією і 
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реально існуючим (а не декларативним) конституціоналізмом покликана 

забезпечувати конституціоналізація.  

Як слушно наголошує Г. Арутюнян, «шлях від конституції до 

конституціоналізму, від бажаного до реального пролягає через 

конституціоналізацію суспільних відносин» [3, с. 94]. Водночас хотілося б 

зауважити, що конституціоналізація повинна охоплювати не тільки суспільні 

відносини, адже цей процес є складним і передбачає багаторівневу 

конкретизацію відповідних положень Основного Закону на всіх рівнях та в усіх 

структурних компонентах правової системи. 

1.2.2 Сутнісні риси конституціоналізації національної правової системи. 

Як відомо, правова система – це комплексне явище правової реальності, що 

являє собою сукупність праворозуміння в даний історичний період у певній 

країні, систем права і законодавства, правових інститутів, механізму реалізації 

права, правосвідомості та правової культури. Справедливим є твердження про 

те, що для розуміння правової системи ключове значення мають категорії 

«праворозуміння», «правотворчість» та «правозастосування» 

(«правореалізація») [328, с. 117]. Будучи складним, комплексним утворенням 

правової дійсності, правова система, в свою чергу, інтегрує різноманітні 

підсистеми, а також тісно взаємодіє із суміжними системами – соціальною, 

політичною, економічною тощо. У теоретико-правових дослідженнях 

виділяють різні підсистеми правової системи, що утворюють відповідні її 

структурні компоненти (рівні), пов’язані між собою численними 

взаємозв’язками. До таких структурних компонентів, що своєю взаємодією 

забезпечують інтегративні властивості та належне функціонування правової 

системи, зазвичай відносять: нормативний (регулятивний), інституційній 

(суб’єктний), ідеологічний (доктринальний) та функціональний 

(комунікативний) рівні [338, с. 8; 196, с. 44–50]. На відповідних рівнях правової 

системи явище конституціоналізації може достовірно відстежуватись, а її 

результати можуть бути встановлені і визначені [172, с. 39–43; 173, с. 63].  
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Кожен із цих рівнів може розглядатися як окремий об’єкт 

конституціоналізації. Проте, на нашу думку, ефективність здійснення цього 

процесу прямо пропорційна ступеню залучення до нього всіх структурних 

елементів правової системи, максимальне їх охоплення з метою злагодженого і 

системного конституційного впливу на кожну складову. Комплексна природа 

конституціоналізації та багатогранність її змісту зумовлює необґрунтованість 

протиставлення один одному різних об’єктів конституціоналізації або 

абсолютизацію будь-якого з них. 

Зокрема, сутність конституціоналізації на нормативному (регулятивному) 

рівні правової системи нерозривно пов’язана з конституцією, яка виступає її 

юридичною основою, оскільки містить правові норми найвищого рангу. Саме 

конституція юридично оформлює основні параметри державності, розподіляє 

повноваження між владними структурами, наділяє громадян, їх об’єднання 

правами і покладає обов’язки, створює правові передумови забезпечення в 

країні демократичного політичного режиму [147, с. 73].  

Необхідними умовами конституціоналізації на цьому рівні правової 

системи є нормативність конституції та її пряме застосування судовими та 

іншими органами державної влади. Зокрема, ст. 8 Конституції України 

встановлює, що її норми є нормами прямої дії. Це положення вперше 

закріплене в конституційній практиці нашої держави. Але механізм реалізації 

Конституції передбачає можливість як безпосереднього застосування її норм, 

так і опосередкованого, тобто через норми галузевого законодавства, які 

конкретизують і деталізують її положення. Це пояснюється тим, що самих 

норм конституції не завжди буває достатньо для втілення на практиці 

конституційних приписів, а також недостатньою захищеністю конституційних 

норм власними санкціями [147, с. 73].  

З іншого боку, завдяки втіленню змісту конституційних норм і принципів 

у законодавство відбувається його гармонізація, забезпечується стабільність та 

ефективність його розвитку. При цьому конституціоналізація законодавства 

безпосередньо залежить від змісту тих цінностей та принципів, які закладені в 
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конституції та зумовлені особливостями національної правової системи [387, 

с. 7–8].  

Дія процесів конституціоналізації на інституційному (суб’єктному) рівні 

правової системи визначається тим, що конституція формулює відповідні 

вимоги до поведінки суб’єктів права. Якщо діяльність органів державної влади 

і місцевого самоврядування, а також поведінка людей не відповідає змісту цих 

вимог, то конституція, за виразом Ю. Тодики і О. Кушніренка, залишається 

лише красивим фетишем, який шанується, але не виконується [147, с. 72]. 

Конституція живе тільки тоді, коли її приписи реалізуються у поведінці різних 

суб’єктів правовідносин.  

Під реалізацією норм конституції традиційно розуміють їх здійснення, 

досягнення тієї мети, яка ставилася при їх ухваленні [350, с. 25]. 

Найважливішим елементом механізму реалізації конституції є практична 

діяльність державних органів, їх посадових осіб, органів місцевого 

самоврядування, які забезпечують втілення конституційних норм у процесі 

нормотворчості, правозастосовної і правоохоронної діяльності. Вагоме 

значення для реалізації положень Основного Закону мають також правомірні 

дії окремих громадян, громадських організацій, юридичних осіб [147, с. 72].  

Реалізація конституційних норм відбувається у формі дотримання, 

використання, виконання і застосування. Дотримання конституційних норм – 

це форма їх реалізації, за якої суб’єкти правовідносин повинні утримуватися 

від вчинення дій, що суперечать нормам конституції з метою недопущення 

спричинення шкоди суспільству, особі, державі. Це модель пасивної поведінки 

суб’єктів правовідносин.  

У такій формі реалізуються заборонні конституційні норми, основу яких 

складають заборонні диспозиції. Прикладом може слугувати ст. 68 Конституції 

України, яка встановлює, що кожен зобов’язаний неухильно додержуватися 

Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність 

інших людей [157]. Натомість виконання конституційних норм вимагає 

активної поведінки суб’єктів правовідносин з метою реалізації конституційних 
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приписів. Конституція України встановлює, зокрема, такі приписи щодо 

виконання її норм: всі суб’єкти права мають виконувати Конституцію і закони 

України (ст. 68); Українська держава зобов’язана виконувати міжнародні 

договори, ратифіковані Верховною Радою України (ст. 9); громадяни мають 

виконувати свої обов’язки (статті 65–67) [157] тощо.  

Використання конституційних норм передбачає реалізацію 

уповноваженими суб’єктами наданих їм суб’єктивних прав у вигляді дозволу 

чи правомочності. При цьому цей дозвіл суб’єкт реалізує своїми діями і на 

власний розсуд. Так, згідно з Конституцією України (ст. 71) вибори до органів 

державної влади та місцевого самоврядування є вільними, і відповідно ніхто не 

може примушувати громадянина брати участь у них і визначати, за кого йому 

голосувати [157]. Використовуючи конституційні норми, громадяни реалізують 

також надані їм Основним Законом право на працю, освіту, житло, власність 

тощо.  

Застосування конституційних норм – це владна, організуюча діяльність 

державних органів, їх посадових осіб, яка має на меті забезпечити адресатам 

цих норм реалізацію їх прав і обов’язків, а також гарантувати відповідний 

рівень контролю за даним процесом. Як правило, застосування норм 

конституції реалізується шляхом видання актів індивідуального значення, 

спрямованих на вирішення конкретних питань суспільного життя. На відміну 

від інших форм реалізації конституційних норм, у яких беруть участь різні 

суб’єкти права, включаючи фізичних і юридичних осіб, правозастосовна 

діяльність може здійснюватися тільки уповноваженими державними органами 

та їх посадовими особами [350, с. 26].  

Водночас слід враховувати, що механізм реалізації конституційних 

приписів не вичерпується суто юридичними та інституційними складовими, 

оскільки на даний процес суттєво впливають соціально-економічна і політична 

ситуація, рівень правової і загальної культури, моралі, історичний етап 

розвитку певної держави і суспільства, геополітичні чинники тощо [147, с. 73–

75].  
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Тісний взаємозв’язок конституціоналізації з Основним Законом на 

ідеологічному рівні правової системи виражається в тому, що, будучи 

сформованою на концептуальних засадах конституціоналізму, конституція є 

виразом ціннісної системи суспільства, що набула свого конституційного 

оформлення та чинить на суспільство зворотний вплив через інституціональну 

структуру, встановлену нею. При цьому йдеться не тільки про організаційно 

оформлені, юридично формалізовані інститути політичної системи, на кшталт 

політичних партій, інших громадських об’єднань, виборчої системи тощо. 

Важливим специфічним нормативно-правовим каналом такого впливу є 

конституційна ідеологія і конституційна правосвідомість суспільства загалом.  

Слід брати до уваги, що демократичне суспільство за своєю природою є 

плюралістичним, у ньому співіснують різні конкуруючі або навіть 

конфліктуючі ідеї, цінності, доктрини політичного, економічного, релігійного 

та іншого характеру, що репрезентують інтереси різних соціальних груп [262, 

с. 94–95; 32, с. 105]. Ціннісно-ідеологічний вплив конституції на процес 

формування правосвідомості членів певного соціуму полягає у визначенні 

всеохоплюючих, загальнодемократичних, світоглядних цінностей, які 

впливатимуть на поведінку людей і у підсумку сприятимуть формуванню у них 

демократичного світогляду, що відповідатиме вимогам цивілізаційного 

розвитку політичної та конституційної культури, соціально-правової 

активності [23, с. 42].  

Найбільшою мірою вплив конституціоналізації розкривається на 

функціональному (комунікативному) рівні правової системи. Дія цих процесів 

обумовлена особливим значенням конституції як системоутворюючого 

правового акта, призначення якого полягає у формуванні внутрішньо 

узгодженої національної правової системи. Конституція, об’єктивуючи 

найбільш значущі для суспільства відносини, закріплює нормативну модель та 

юридичну конструкцію їх подальшого розвитку, і тим самим визначає 

системні, структурні, функціональні та інші зв’язки між різними рівнями 

правової системи, завдяки чому забезпечується її інтегративна єдність, 
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консолідованість навколо «конституційного ядра». Як слушно зазначає 

В. Крусс, сутність конституціоналізації полягає у перманентному процесі 

якісного належного об’єктивування та оформлення національної правової 

матерії в усіх конституційно визнаних і таких, що допустимі для неї, первинних 

(спекулятивно-абстрактних) та вторинних (матеріально-письмових) 

формах [173, с. 63].  

Тобто на цьому рівні конституціоналізація проявляє себе як канал, через 

який здійснюється конкретизація і деталізація конституційних норм і 

принципів у конституційному і галузевому законодавстві, їх реалізація в 

практичній діяльності органів державної влади, включення до правосвідомості 

пересічних громадян як базових установок. При цьому динаміка процесів 

конституціоналізації демонструє, наскільки норми конституції і 

конституційного права проникають до інших галузей права, перетворюють і 

підпорядковують їх фундаментальним конституційним імперативам.  

Слід враховувати, що динамічний вплив процесів конституціоналізації на 

правову систему може відбуватися в двох різних типах соціально-політичних 

та соціально-економічних умов, які у своїй сукупності складають так званий 

змістовний контекст конституціоналізації [574, с. 9–13]. У спеціальних 

конституційно-правових дослідженнях було запропоновано поділити країни, де 

переважає той чи інший контекст конституціоналізації, на такі групи: по-

перше, західноєвропейські країни, а також США, Канада, Японія; по-друге, 

країни Центральної та Східної Європи (далі – ЦСЄ); по-третє, країни так званої 

перехідної демократії, до яких, за деякими винятками, належать: країни 

пострадянського простору, латиноамериканські країни, країни Середньої та 

Східної Азії, арабські та африканські країни [3, с. 40].  

Перший тип умов передбачає існування демократичного конституційного 

режиму і правової системи, що стабільно функціонує. За таких умов 

динамічний вплив конституції відбувається як нормальний і стійкий процес. 

Цей процес посилюється та пришвидшується тільки у випадку внесення 

поправок до конституційного тексту, у відповідність до яких необхідно 
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привести галузеве законодавство та судову практику в ході тлумачення і 

застосування конституційних норм. Динамізм конституційного впливу в цьому 

випадку залежить від прямих і зворотних зв’язків між потребами суспільного 

розвитку та змінами змісту (або сенсу) конституційних норм [166, с. 293].  

Виходячи з наведеної класифікації, цей тип умов виявляється в країнах 

першої групи. Для другої групи країн більшою чи меншою мірою характерні 

тенденції наближення до критеріальних засад першої групи. Крім уже 

названих, ці дві групи країн характеризуються також такими ознаками: 1) в них 

як сама внутрішня структура конституції, так і всі конкретні конституційні 

рішення чітко базуються на функціональному розмежуванні повноважень 

конституційних інститутів влади незалежно від форми правління; 2) цій групі 

властива сталість конституційних традицій і високий рівень конституційно-

правової культури, що формує відповідне середовище конституційного 

сприйняття соціальних процесів у суспільстві; 3) світоглядною, 

загальнофілософською основою конституційних рішень є забезпечення балансу 

між свободою, владою і законом; 4) у межах даної групи функціонально та 

інституціонально гарантовані безперервність, виборність, підзвітність і 

змінюваність влади, що є основою встановлення конституційної демократії; 

5) не існує реального антагонізму між конституційними рішеннями та 

суспільною практикою, а конституційні цінності та принципи є, за деякими 

винятками, нормою соціальної поведінки в суспільстві.  

Другий тип умов притаманний правовим системам держав і суспільств 

перехідного типу, умовно об’єднаних вище у третю групу. Для них 

характерним є те, що демократичні конституційно-правові засади певною 

мірою деформовані в трьох головних площинах: на рівні самої конституції; на 

рівні систем права і законодавства; на рівні правозастосовної практики 

(деформоване сприйняття та реалізація основоположних конституційних 

цінностей і принципів).  

Третя група країн вирізняється тим, що нині розвиток їх правових систем 

відбувається через «експорт» конституційних норм сталими демократіями та 
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впровадження модельних конституцій, у результаті чого з точки зору 

встановлення конституційної демократії вони перебувають на етапі суспільної 

модернізації та трансформації. На рівні конституцій у цих країнах формально 

закріплюється, що правова держава, народовладдя, верховенство права, 

гідність людини, свобода, конституційна демократія, поділ влади, суспільна 

згода, рівність, толерантність, плюралізм, солідарність та інші загальновизнані 

цінності в їх органічній єдності стали основою конституційних рішень.  

Проте реальна дійсність є дещо іншою. За влучним висловом 

Г. Арутюняна, «реальність опинилася в іншому вимірі. У більшості цих країн 

не повною мірою забезпечена самодостатність конституції та має місце суттєва 

відірваність основоположних конституційних цінностей і принципів від 

соціальної дійсності. Характерними рисами останньої є такі: низький рівень 

конституційної культури; системна неповноцінність механізмів забезпечення 

верховенства права; наявність деформованої, внутрішньо суперечливої 

правової системи; відсутність єдиного, ціннісно-системного розуміння 

соціальних орієнтирів суспільного розвитку, що в підсумку призводить до 

суспільних катаклізмів. Для країн цієї групи основна проблема полягає в 

наявному антагонізмі між конституцією та правовою дійсністю загалом» [3, 

с. 40–41].  

Нині Україна, як і більшість пострадянських держав, перебуває в процесі 

фундаментальної політико-правової та соціально-економічної трансформації, 

яка характеризується переходом до ринкової економіки, політичної демократії і 

верховенства права. Серед спільних для України та інших пострадянських 

країн негативних характеристик системної трансформації експерти і науковці 

називають такі: нестійкість і невизначеність суспільного розвитку; 

неузгодженість між політикою та конституційністю схвалюваних рішень (що 

виявляється через пристосування конституційної форми правління до потреб 

поточних політичних інтересів); значні прорахунки і недоопрацювання в 

здійсненні ціннісно-системних перетворень; несформованість громадянського 

суспільства; невідповідність соціальних орієнтирів суспільства конституційно 
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проголошеним демократично-правовим цінностям, тобто наявність суттєвого 

дефіциту конституціоналізму; низький рівень функціональної та 

інституціональної дієздатності інститутів влади; як наслідок – накопичення 

негативної суспільної енергії, що час від часу призводить до 

«різнокольорового» соціально-політичного вибуху з невідворотними 

трагічними наслідками [3, с. 42].  

Крім того, динамічний вплив конституції на правову систему в умовах 

перехідного процесу ускладнюється факторами внутрішнього і зовнішнього 

характеру.  

Дія факторів внутрішнього характеру розкривається у тому, що при 

переході від однієї суспільної і правової системи до іншої право є важливим 

засобом трансформації соціуму на новому шляху та водночас інститутом, який 

сам підлягає трансформації. Право є носієм цінностей суспільства. Важливе 

значення його інститутів полягає в тому, щоб зменшити невизначеність через 

встановлення стабільної структури людських взаємовідносин. Правові норми 

та інститути є тими «правилами гри», без яких неможлива соціальна, у тому 

числі економічна, активність. Норми й інститути регламентують 

взаємовідносини між людьми і організаціями і тим самим відіграють суттєву 

роль для досягнення узгоджених цілей на соціально прийнятному рівні.  

Проте результати змін зазвичай відрізняються від первинно 

запланованих, оскільки правові норми й інститути, у свою чергу, виявляються 

зумовленими складним контекстом. Позаяк моральні цінності та соціальні 

відносини змінюються доволі повільно, радикальні реформи згори, як правило, 

не приводять до позитивного ефекту, особливо якщо вони не мають широкої 

підтримки в суспільстві. Більше того, радикальні зміни можуть навіть стати 

причиною невизнання правових норм, за допомогою яких здійснюються 

реформи. Це робить право складним засобом у процесі управління 

трансформацією та модернізацією.  

Існують також численні проблеми, пов’язані з втіленням у життя 

правових приписів. Як свідчить український досвід, імплементація 
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демократичних стандартів у вітчизняних екстраординарних умовах не 

продукує очікуваних результатів, які мають місце в країнах зі стабільним 

конституційним режимом та реально функціонуючою ринковою економікою. 

Ситуація ускладнюється поглибленням кризи довіри до конституційних 

перетворень і нових конституційно-правових інститутів, принципів і норм, 

особливо тих, які регулюють основні права та свободи людини і громадянина, 

що пов’язано з низькою ефективністю їх судового забезпечення, проблемами у 

сфері виконання судових рішень, у тому числі рішень органів конституційної 

юрисдикції (Конституційного Суду України) [166, с. 293].  

До факторів зовнішнього характеру, що ускладнюють 

конституціоналізацію правової системи в державах перехідного типу, належать 

міжнародно-правові зобов’язання, що випливають із норм і принципів 

міжнародного права, зокрема, вступу більшості пострадянських держав (окрім 

середньоазіатських країн – колишніх республік СРСР) до Ради Європи і 

ратифікації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р., а також укладення деякими такими державами (Грузією, Молдовою, 

Україною) Угод про асоціацію з ЄС, які передбачають гармонізацію 

національного законодавства з правовими стандартами цього міждержавного 

об’єднання. Зазвичай простого перенесення відповідних демократичних норм, 

принципів і стандартів у правові системи держав перехідного типу виявляється 

недостатнім, оскільки життєздатність, обсяг та можливий ступінь будь-якої 

потенційної адаптації запозичених конституційних норм визначаються 

історичними, культурними, політичними, інституціональними та іншими 

національними чинниками [321, с. 102–120; 176, с. 7].  

Така зумовленість процесів конституціоналізації політико-правовими 

параметрами та соціальним контекстом пояснюється тим, що один і той самий 

фактор у різних умовах, у поєднанні з іншими факторами, у тому числі з 

суб’єктивними (зокрема, якостями та властивостями конкретних політиків, 

посадових осіб або навіть пересічних громадян), може справляти абсолютно 

різний вплив (позитивний чи негативний) або ж виявитися нейтральним щодо 
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даної конкретної ситуації. Різні фактори внутрішнього і зовнішнього характеру 

– економічні, політичні, правові, соціокультурні та інші – взаємодіють між 

собою і остаточний результат у кожному випадку визначається сукупним 

впливом цілої композиції чинників, які належать до різних соціальних вимірів 

та пов’язані між собою складними причинними, функціональними та іншими 

залежностями [187, с. 247].  

Власний погляд на конституціоналізаційні процеси, що відбуваються в 

країнах молодої демократії, має Т. Хабрієва. Дослідниця, зокрема, пропонує 

виділити три основні етапи конституціоналізації законодавства в державах 

перехідного типу: формаційний, адаптаційний та модернізаційний. 

Формаційний етап, на думку Т. Хабрієвої, характеризується створенням основ 

законодавчого регулювання нової суспільно-економічної формації, що настала 

після розпаду СРСР та утворення нових незалежних держав.  

Наступний – адаптаційний етап привів до ускладнення структур 

традиційних галузей законодавства та початку формування комплексних 

галузей і міжгалузевих інститутів, які поєднують норми публічного та 

приватного права. У результаті держави перехідного типу отримали новий 

комплекс законодавства, більш пристосований до вирішення завдань реалізації 

базових конституційних цінностей та інститутів. Настання нинішнього 

(третього) модернізаційного етапу конституціоналізації зумовлено проблемами 

реалізації конституції в умовах глобалізації та міжнародної і регіональної 

інтеграції.  

Серед основних напрямів конституціоналізації на сучасному етапі 

дослідниця виділяє такі: актуалізація соціально-гуманітарного вектора; 

гармонізація внутрішньодержавних відносин; «інноваційна» зміна комплексу 

методів правового впливу з використанням договірних і погоджувальних 

процедур; систематизація законодавства; повноцінна реалізація конституційних 

принципів і норм; удосконалення правозастосовної практики; адаптація 

національного законодавства до міжнародно-правових актів, ратифікованих 

державою; підвищення якості законодавчих актів; координація законотворчих 
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ініціатив і структурування самого законотворчого процесу на єдиних 

принципах інформаційного, методологічного та технологічного 

забезпечення [429, с. 556–563].  

Вбачається, що наведена точка зору є невиправдано оптимістичною й 

залишає поза увагою численні негативні прояви неефективної 

конституціоналізації, а подекуди – процеси деконституціоналізації, що мають 

місце на пострадянському просторі. Крім того, сам термін «пострадянські 

країни» є узагальненим щодо всієї групи держав – колишніх республік СРСР. 

Проте в самій цій групі вже окреслилися різновекторні тенденції подальшого 

розвитку окремих країн. Зокрема Україна, Грузія, Молдова, попри складні 

модернізаційні перетворення, все ж таки тяжіють до демократичних змін і 

реальної, а не декларативної конституціоналізації державних та суспільних 

відносин. Натомість у Російській Федерації, Білорусі, пострадянських державах 

середньоазійського регіону спостерігаються протилежні процеси, пов’язані з 

гальмуванням конституціоналізації, призупиненням, а часом і припиненням 

демократичних реформ і поверненням до тоталітарних і авторитарних методів 

державного управління.  

Таким чином, підсумовуючи наведене, можна дійти висновку, що 

сутність конституціоналізації правової системи виявляється у таких основних 

рисах:  

по-перше, у телеологічній спрямованості на забезпечення практичного 

аспекту реалізації взаємозв’язку між конституцією і конституціоналізмом;  

по-друге, в онтологічній належності до певної парадигми 

конституціоналізму, зумовленості її базовими принципами та межами;  

по-третє, у динамізмі та перманентності дії, що розкриваються в 

забезпеченні постійного «кругообігу» конституційно-правової матерії, її 

об’єктивуванні та конкретизації на всіх рівнях і в усіх структурних 

компонентах правової системи з метою інтеграційного та гармонізаційного 

впливу на них;  
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та, по-четверте, у зумовленості правової природи конституціоналізації 

факторами як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, а також політико-

правовими параметрами і соціальним контекстом [376, с. 75–81].  

 

1.3 Структурно-змістовний механізм конституціоналізації  

 

Змістовні характеристики конституціоналізації національної правової 

системи охоплюють: форми, методи, способи та юридико-технічні прийоми, за 

допомогою яких цей процес здійснюється, а також її основні етапи та стадії.  

Як уже зазначалось (у підрозділі 1.1), термін конституціоналізація в 

межах даного дослідження вживається для позначення двох 

взаємодоповнювальних процесів регулювання суспільних відносин за 

допомогою правових норм найвищого порядку. По-перше, особлива значущість 

для суспільства і держави окремих видів суспільних відносин може викликати 

до життя потребу їх правової регламентації нормами, закріпленими в 

конституції. У зв’язку з цим конституційне регулювання може розширювати 

свій об’єкт, а в конституцію – вноситися зміни та доповнення, що 

забезпечуватимуть найбільш високий статус таких регуляторів суспільних 

відносин. Цей процес умовно може бути визначений як первинна (установча) 

конституціоналізація.  

По-друге, чинна конституція за допомогою багаторівневого 

законодавчого масиву може поширювати власний регулюючий вплив на всю 

систему права і законодавства. Тоді зменшується потреба у конституційних 

поправках, тобто різні рівні конституційного і галузевого законодавства 

можуть інтегрувати правові інновації, що значно змінюватимуть зміст 

конституційного права [166, с. 302]. Такий процес, умовно кажучи, являє собою 

вторинну конституціоналізацію.  

Відповідно до цих процесів можна виділити певні принципи, методи, 

способи, юридико-технічні прийоми та форми конституціоналізації правового 

порядку, кожен із яких відображає шляхи та рівні конституційного оформлення 
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і подальшого проникнення конституційних норм і принципів до систем права і 

законодавства.  

Перший метод – правотворча конституціоналізація правового 

порядку [201]. Він може застосовуватись як під час первинної (установчої), так 

і у ході вторинної (конкретизуючої) конституціоналізації. За установчої 

конституціоналізації цей метод полягає у зведенні правової норми до рангу 

конституційної через реформування Основного Закону, тобто зміни його тексту 

за допомогою таких способів: а) внесення до нього тих чи інших поправок; 

б) розробки та прийняття нового тексту конституції.  

Метою первинної правотворчої конституціоналізації може бути 

конституційна трансформація або конституційна модернізація. 

Конституціоналізація у формі трансформації передбачає перетворення, зміну 

деяких положень Основного Закону, що відбуваються під впливом чинників як 

об’єктивного, так і суб’єктивного порядку. Конституціоналізація у формі 

модернізації передбачає не просто зміну, а й суттєве оновлення окремих 

положень чи всього тексту конституції відповідно до актуальних тенденцій 

суспільно-політичного розвитку.  

Слід зазначити, що метод первинної правотворчої конституціоналізації 

може мати обмежене застосування, якщо в тексті Основного Закону із 

загального корпусу законодавства виокремлюється особливий різновид 

конституційних законів та визначається їх предмет, тобто питання, з яких вони 

можуть бути ухвалені, або сфери суспільних відносин, які підлягають 

врегулюванню даним видом законів. Іноді їх називають органічними законами, 

що ухвалюються з питань, передбачених самою конституцією, на виконання та 

розвиток її положень. Водночас, забезпечуючи конституціоналізацію 

правопорядку, конституційні закони не є складовою частиною конституції та 

не можуть змінювати зміст її норм. 

Для вторинної конституціоналізації конкретизуючого характеру 

правотворчий метод – це традиційний шлях впровадження положень 

конституції в усі елементи правової системи,  передусім у системи права та 
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законодавства. Він здійснюється через прийняття законодавчих і підзаконних 

нормативно-правових актів, які розвивають і втілюють положення конституції.  

Суб’єктами правотворчої конституціоналізації можуть виступати як 

народ загалом (наприклад, у разі проведення референдуму), так і органи 

державної влади (парламент, уряд, голова держави тощо) та місцевого 

самоврядування.  

Недоліком цього способу може бути те, що конкретизуюча правотворча 

конституціоналізація не забезпечує повною мірою гармонійний і 

несуперечливий розвиток правової системи, оскільки є імовірність появи 

різних за юридичною силою правових актів, неузгоджених між собою.  

Другий метод – правотлумачна (або інтерпретаційна) 

конституціоналізація правового порядку [201]. Цей метод застосовується 

переважно в процесі вторинної конституціоналізації. У результаті 

правотлумачної (інтерпретаційної) конституціоналізації відбувається 

перетворення Основного Закону шляхом його нетекстуальної модифікації, 

тобто суттєвої зміни сенсу деяких конституційних приписів без внесення змін 

до його тексту. Таке перетворення здійснюється за допомогою особливих 

юридико-технічних прийомів, які являють собою інструментарій 

нетекстуальної модифікації Основного Закону. Серед них можна виділити такі 

прийоми: звуження первинного змісту норми; розширення первинного 

змістового обсягу норми; фактичне доповнення норми в результаті виявлення 

прихованого в ній сенсу; заповнення прогалини в Основному Законі і, як 

наслідок, фактичне створення нових конституційних норм, впровадження 

нових правових понять; доповнення конституційної норми шляхом насичення 

конкретним змістом абстрактних понять та юридичних конструкцій; 

нейтралізація норми Основного Закону в результаті витіснення її перетвореною 

нормою або внаслідок тривалої відсутності практики її реалізації [2, с. 9–11].  

Офіційним суб’єктом правотлумачної (інтерпретаційної) 

конституціоналізації є конституційний юрисдикційний орган – конституційний 

суд [172, с. 39–43]. У процесі здійснення ним інтерпретаційної діяльності під 
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час розгляду справ про тлумачення конституції або про встановлення 

конституційності різних нормативно-правових актів при здійсненні 

конституційного контролю забезпечується проникнення норм і принципів 

конституції до галузевого законодавства.  

Правотлумачній конституціоналізації притаманний ряд рис, що 

випливають із природи інтерпретаційної діяльності конституційного суду:  

1) джерелом застосування цього способу конституціоналізації є 

конституційний конфлікт або колізія, тобто певні проблеми у застосуванні 

положень конституції різними суб’єктами права, тому шляхом інтерпретації і 

розв’язання спорів конституційний суд створює сприятливі умови для 

належного застосування норм конституції різними державними органами й 

особливо судами;  

2) це найбільш гнучкий спосіб гармонізації галузевого законодавства та 

правової системи загалом згідно з духом і принципами конституції, який поряд 

з тим є доволі тривалим у часі, оскільки розрахований на перспективу, а 

ініціатива його застосування не зосереджена в руках конституційного 

суду [166, с. 304–305].  

Поряд із офіційним суб’єктом (конституційним судом) правотлумочну 

(інтерпретаційну) діяльність здійснюють й інші учасники процесу 

конституціоналізації, зокрема суди загальної юрисдикції шляхом судового 

нормоконтролю.  

Вадою цього методу конституціоналізації може бути те, що в процесі 

нормативно-інтерпретаційної діяльності існує небезпека деформації, 

спотворення справжнього сенсу та змісту конституційних норм без зміни 

тексту конституції (наприклад, шляхом зміни характеру її приписів).  

Як правотворча (конкретизуюча), так і правотлумачна (інтерпретаційна) 

конституціоналізація має здійснюватися на засадах і принципах 

конституціоналізму: верховенстві права в суспільстві та державі, верховенстві 

конституції у правовій системі, гарантуванні прав і свобод людини та 

громадянина, взаємної відповідальності держави та особи тощо [350, с. 56].  
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Конституціоналізація є складним, послідовним процесом, механізм 

реалізації якого передбачає відповідну процедуру, що складається з певних 

етапів та стадій. Т. Подорожна вважає, що процес конституціоналізації включає 

три етапи: а) розробка і прийняття основоположного акта, що має назву 

«конституція»; б) впровадження положень, які в ній закріплені, в усі елементи 

правової системи; в) забезпечення пріоритету конституційних положень та 

суворе дотримання їх у повсякденній діяльності як органами держави всіх 

рівнів, так і пересічними громадянами [386, с. 34].  

Дійсно, конституціоналізацію можна розглядати як локальне явище, 

зумовлене просторовими і темпоральними характеристиками розвитку певної 

національної держави. Але водночас конституціоналізацію можна 

досліджувати і через призму цивілізаційного підходу – в контексті історичного 

розвитку людства (докладніше про це  див. 1.1.1). Виходячи з позицій першого 

підходу, можна погодитись із запропонованою послідовністю процесу 

конституціоналізації, проте із застереженням, що в даному контексті йдеться 

скоріше про стадії, ніж про етапи конституціоналізації. Як видається, термін 

«етапи» є ширшим за змістом, а тому має застосовуватися для здійснення 

періодизації конституціоналізаційних процесів саме в історичному аспекті. 

Крім того, виокремлені Т. Подорожною етапи (стадії) стосуються переважно 

нормативно-законодавчої конституціоналізації і не враховують значення 

нормативно-інтерпретаційної діяльності у здійсненні цього процесу.  

Водночас роль органів конституційної юстиції є не менш важливою. На 

думку Н. Пархоменко, процедура конституціоналізації, коли суб’єктом є 

конституційний суд, має таку послідовність етапів: 1) мотивований запит 

суб’єктів суспільних відносин, які уповноважені звертатися до конституційного 

суду щодо встановлення відповідності/невідповідності правових актів 

конституції; 2) з’ясування судом наявності чи відсутності в нормативних 

положеннях, які стали предметом запиту, невизначеності з точки зору їх 

відповідності/невідповідності конституції, а також відсутності можливості 

усунення такої невизначеності за допомогою попередніх правових позицій 
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конституційного суду; 3) розгляд справи по суті; 4) прийняття рішення [387, 

с. 27].  

Отже, весь комплекс форм, методів, способів (прийомів), етапів, стадій, 

суб’єктів, об’єктів та інших елементів разом утворюють структурно-змістовний 

аспект конституціоналізації. В процесі конституціоналізації всі вони 

перебувають у постійному взаємозв’язку, взаємодії і при цьому кожен виконує 

свою функцію. В юридичній науці подібні складні системи часто позначають 

як механізми (механізм держави, механізм правового регулювання тощо) [66, 

с. 229]. З огляду на це обґрунтованим видається використання поняття 

«механізм конституціоналізації» і щодо досліджуваного правового феномену.  

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Нині в межах конституційно-правових досліджень спостерігається 

множинність підходів до розуміння та визначення поняття 

конституціоналізації. Ця категорія використовується, по-перше, для позначення 

історичних процесів конституювання, що супроводжувалися поширенням 

теорії і практики конституціоналізму; по-друге, як складова тенденції 

юридизації суспільних відносин; по-третє, як важливий процес, тісно 

пов’язаний із конституційно-правовим регулюванням і реалізацією конституції; 

і, по-четверте, в аспекті дослідження конституційно-правової модернізації 

систем права і законодавства. Вбачається, що такий поліваріантний підхід до 

характеристики конституціоналізації є об’єктивно виправданим, оскільки саме 

комплексний аналіз усіх наведених підходів веде до узагальнення і синтезу 

численних проявів цього багатоаспектного явища та його цілісного сприйняття.  

Необхідність визначення у наукових пошуках основного напряму 

дослідження конституціоналізації зумовлює потребу застосування відповідного 

методологічного інструментарію. Фундаментальною основою даного 

дослідження є те, що воно здійснюється в рамках парадигми 

конституціоналізму, а його головна категорія – конституціоналізація 
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формується як за допомогою відповідних методів її пізнання, так і шляхом 

визначення необхідних понять і категорій, які розкривають сутнісний аспект 

цього явища. Водночас у межах даної роботи вивчення феномену 

конституціоналізації передусім спрямовано на доктринальне обґрунтування 

процесу асоціації України з ЄС, що актуалізує встановлення особливостей 

взаємозв’язку між процесами конституціоналізації й асоціації та орієнтує на 

застосування комплексного, інтегративного підходу до їх вивчення. Отже, 

основний методологічний підхід дослідження полягає у тому, що воно 

здійснюється на інтегративних засадах, за допомогою відповідної композиції 

наукових методів пізнання.  

2. Конституція, конституціоналізм і конституціоналізація є нерозривно 

пов’язаними між собою явищами, що виявляється в наявності численних 

онтологічних, гносеологічних та телеологічних зв’язків між ними. 

У забезпеченні взаємовпливу конституціоналізму і конституції, яка базується 

на його принципах, розкривається цільова спрямованість процесу 

конституціоналізації. Як операційна складова філософії реального 

конституціоналізму конституціоналізація, по суті, не може претендувати на 

власну онтологію тому, що її концепт є складовою філософії 

конституціоналізму і має розглядатись у межах його парадигми. Саме 

практичний аспект реалізації діалектичного взаємозв’язку між конституцією і 

реально існуючим (а не декларативним) конституціоналізмом покликана 

забезпечувати конституціоналізація. 

Виходячи з цього, сутність конституціоналізації, на нашу думку, 

виявляється у таких її основних рисах: по-перше, у телеологічній 

спрямованості на забезпечення практичного аспекту реалізації взаємозв’язку 

між конституцією і конституціоналізмом; по-друге, в онтологічній належності 

до певної парадигми конституціоналізму, зумовленості її базовими 

принципами та межами; по-третє, у динамізмі та перманентності дії, що 

розкриваються в забезпеченні постійного «кругообігу» конституційно-правової 

матерії, її об’єктивуванні та конкретизації на всіх рівнях та в усіх структурних 
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компонентах правової системи з метою інтеграційного та гармонізаційного 

впливу на них; та, по-четверте, в зумовленості процесу конституціоналізації 

факторами як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, а також політико-

правовими параметрами і соціальним контекстом.  

3. Структурно-змістовний механізм конституціоналізації охоплює весь 

комплекс принципів, методів, способів (прийомів), форм, етапів, стадій, 

суб’єктів, об’єктів, які відображають шляхи та рівні конституційного 

оформлення й подальшого проникнення конституційних норм і принципів до 

систем права та законодавства. Всі ці елементи в процесі конституціоналізації 

перебувають у постійній взаємодії і при цьому кожен виконує свою функцію.  

Конституціоналізація є складним, послідовним процесом, механізм 

реалізації якого передбачає відповідну процедуру, що складається з певних 

етапів та стадій. Основними методами, за допомогою яких здійснюється цей 

процес, є правотворчий та правотлумачний. Метод правотворчої 

конституціоналізації правопорядку застосовується як під час первинної 

(установчої), так і в процесі вторинної (конкретизуючої) конституціоналізації. 

Правотворча конституціоналізація установчого характеру може 

реалізовуватися шляхом розробки та прийняття нового тексту конституції або 

внесення до нього тих чи інших змін і доповнень; вона відбувається у формах 

конституційної трансформації або конституційної модернізації. Правотворча 

конституціоналізація конкретизуючого характеру полягає у впровадженні 

положень конституції в усі елементи систем права і законодавства та 

здійснюється через прийняття законодавчих і підзаконних нормативно-

правових актів, які розвивають і втілюють положення конституції. Суб’єктами 

правотворчої конституціоналізації можуть виступати як громадяни і народ у 

цілому (наприклад, у випадку проведення референдуму), так і органи 

державної влади (парламент, уряд, голова держави), місцевого самоврядування 

та інші органи публічної влади. 

Інтерпретаційна (правотлумачна) конституціоналізація правопорядку 

реалізується переважно в процесі вторинної конституціоналізації шляхом 
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уточнення розуміння деяких конституційних приписів без внесення змін до 

тексту Основного Закону. Таке перетворення проводиться за допомогою 

особливих юридико-технічних прийомів, які являють собою інструментарій 

нетекстуальної модифікації конституції. Офіційним суб’єктом правотлумачної 

(інтерпретаційної) конституціоналізації є конституційний юрисдикційний 

орган – конституційний суд. Поряд із конституційним судом правотлумачну 

діяльність здійснюють й інші учасники процесу конституціоналізації, зокрема 

суди загальної юрисдикції шляхом судового нормоконтролю. 

Як правотворча, так і правотлумачна конституціоналізація мають 

здійснюватися на засадах та принципах конституціоналізму.  
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РОЗДІЛ 2 

НАДНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ПРОЦЕСІВ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

(НА ПРИКЛАДІ ПРАВОПОРЯДКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ) 

 

2.1. Наднаціональний аспект доктринального обґрунтування 

категорії «конституціоналізація» 

 

2.1.1 Наднаціональність як феномен сучасного права. Механізм 

конституціоналізації може функціонувати не тільки у внутрішній, а й у 

зовнішній міжнародно-правовій сфері. Вихід процесів конституціоналізації за 

межі державних кордонів пов’язаний передусім із розгортанням інтеграційних і 

глобалізаційних процесів, які зумовлюють взаємодію національних правових 

систем як на регіональному, так і на універсальному рівнях.  

Фахівці у галузі міжнародних відносин констатують, що сучасне 

міжнародне право зазнає значних кризових змін, і наголошують на 

необхідності його трансформації для забезпечення якісно нових засад 

міждержавного співробітництва в умовах глобальних загроз. На 

доктринальному рівні ідеї реконфігурації міжнародного публічного права, 

набуваючи рис конституційної значущості, оформились у новітню концепцію 

глобального конституціоналізму [174, с. 27–38; 197, с. 51].  

Засновниками теорії глобального конституціоналізму вважаються 

американські дослідники Р. Фольк, Р. Йохансен та С. Кім, які у своїй праці 

«Конституційні засади загальносвітового миру» (1993 р.) так охарактеризували 

це явище: «Глобальний конституціоналізм являє собою сукупність 

транснаціональних норм, правил, процедур та інституцій, створених для 

визначення напряму трансформаційної політики з метою реалізації цінностей 

світового порядку як у середині, так і між трьома основними системами 

перехресної політичної діяльності: державами, міжурядовими організаціями та 

недержавними об’єднаннями й індивідуумами» [535].  
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Але попри те, що концепція глобального конституціоналізму є порівняно 

молодою, ідеї конституціоналізації міжнародного права не є новими. Ще у 

ХVІІІ ст. І. Кант у своєму трактаті «До вічного миру» (1795 р.) припускав 

можливість створення світової республіки та витіснення міжнародного права 

конституцією спільноти держав. Суть кантівського проекту полягала в 

перетворенні міжнародного права (як права, що регулює відносини між 

державами) на космополітичний правопорядок (право держав та індивідуумів). 

Останні мають бути визнані суб’єктами права не тільки як громадяни їх 

власних держав, а й як члени «космополітичного союзу» – правової 

спільноти [200, с. 17–23].  

Спираючись на концепцію І. Канта, сучасні прихильники глобального 

конституціоналізму та космополітичного права продовжують розвивати ідеї 

про те, що організована на політичних засадах глобальна правова спільнота як 

ніколи потребує появи акта конституційного характеру. Але водночас 

доводять, що для здійснення міжнародної конституціоналізації наявність 

інституційних рамок держави (чи світової республіки) не є визначальною [540, 

с. 115–126].  

Якщо ідеї конституціоналізації загального міжнародного правопорядку 

перебувають на початкових етапах їх реалізації, то на наднаціональному рівні 

вони давно вже перейшли із доктринальної у практичну площину. Вбачається, 

що подальше спрямування нашого дослідження потребує уточнення поняття 

«наднаціональність».  

Передусім необхідно зазначити, що концептуальною основою 

наднаціональності став федералістський напрям західноєвропейської політико-

правової думки, представлений такими мислителями та громадськими діячами, 

як П. Дюбуа, І. Подебрад, Д. де Сюллі (ХІV–ХVІ ст.), В. Пенн, Ш.-І. де Сен-

П’єр, Ж.-Ж. Руссо, І. Кант (ХVІІ–ХVІІІ ст.), Р. Куденхове-Калергі, А. Бріан, 

Ж. Монне, Р. Шуман (ХХ ст.) та іншими авторами, які виступали за 

припинення воєн шляхом формування міждержавних союзів у формі 

федеративних чи конфедеративних утворень. На практиці ці проекти були 
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деякою мірою реалізовані в діяльності різноманітних міждержавних союзів 

(здебільшого конфедеративних чи адміністративних), що утворювалися та 

діяли упродовж XVIII–XIX ст. Проте нестійкий характер таких утворень, з 

огляду на тенденції перетворення на державу або розпад, породив у їх 

сучасників небезпідставне побоювання втрати державами суверенітету в 

результаті участі у них.  

Застереження щодо існування загрози для національного суверенітету 

висловлювалися навіть після створення в 1919 р. Ліги Націй, незважаючи на 

переважно рекомендаційно-посередницький характер діяльності цієї 

організації. Намагаючись спростувати їх, О. Ейхельман зазначав: «…Основні 

норми права в міжнародному праві над державами (тут і далі курсив наш. – 

О. С.) є природно неминучим артільним єднанням поміж державами, 

загальнозобов’язальним для цих держав, а не якимсь приписом вищого над 

державами начальства над підлеглими останньому суб’єктами» [81, с. 369].  

Позитивні зрушення щодо проектів заснування міждержавних союзів 

відбулися тільки після Другої світової війни, коли в умовах формування нового 

геополітичного розташування сил стали створюватися міжнародні організації з 

постійно діючими органами, які в межах своєї компетенції наділялися 

повноваженнями з прийняття рішень. Першим значним кроком на цьому шляху 

стала розробка Статуту Організації Об’єднаних Націй – універсальної 

міжнародної організації як з погляду членства, так і з погляду її компетенції. 

Відповідно до Статуту ООН її постійний орган – Рада Безпеки, діючи від імені 

держав-членів, отримала право ухвалювати обов’язкові для них рішення у 

сфері підтримання міжнародного миру та безпеки, а також застосовувати 

примусові заходи військового та невійськового характеру (§ 1 ст. 24; статті 41, 

42). Держави – члени ООН, зі свого боку, взяли на себе зобов’язання 

підпорядковуватися рішенням Ради Безпеки та виконувати їх (ст. 25) [356]. 

Крім того, Суд ООН на підставі своїх юрисдикційних повноважень обґрунтував 

можливість розширення меж компетенції організації.  
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Подальша інституціоналізація міжнародних відносин, викликана 

інтенсифікацією міжнародного життя, зумовила зростання кількості 

міжнародних міжурядових організацій у всіх регіонах світу. Цей процес 

обумовлювався також глобальними проблемами, з якими довелося зіткнутися 

людству і які держави не в змозі були розв’язати поодинці: транснаціоналізація 

світової економіки, зростання загроз техногенного характеру, загострення 

демографічних та соціальних проблем, спільність екологічного простору тощо. 

Глобалізаційні тенденції спричинили зміни у співвідношенні міжнародного та 

національного права: значна кількість питань, які раніше належали до 

внутрішньодержавної компетенції, стали піддаватися міжнародно-правовому 

регулюванню. Їх ефективне вирішення потребувало пошуку нових способів 

координації співробітництва суверенних держав, у тому числі шляхом 

створення постійно діючих структур з елементами наднаціональності як на 

регіональному, так і на універсальному рівнях [5, с. 3; 163, с. 16–17].  

Особливої актуальності проблема наднаціональності набула у зв’язку з 

розгортанням та поглибленням інтеграційних процесів у Західній Європі в 

другій половині ХХ ст. Саме тоді термін «наднаціональність» набув широкого 

вжитку в міжнародно-правовій доктрині. Вважається, що одним із перших 

офіційних документів, у тексті якого згадувалася «наднаціональність» як 

політико-правова категорія, стала Резолюція Європейського конгресу 1948 р., 

ухвалена за підсумками з’їзду громадських рухів, які виступали за об’єднання 

повоєнної Європи. У тій частині Резолюції, що ініціювала підготовку 

документа щодо захисту прав людини на загальноєвропейському рівні, 

зазначалося: «Для забезпечення прав людини необхідно створити 

наднаціональний орган, наділений юрисдикційними повноваженнями, …до 

якого матимуть доступ фізичні й юридичні особи» (йшлося про майбутню 

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, ухвалену Радою 

Європи в 1950 р. і, відповідно, про Європейський суд з прав людини як 

найважливішу складову її контрольного механізму). Виступаючи на конгресі, 

один із його делегатів А. Марк наголосив на тому, що наднаціональний 
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характер майбутнього Суду можна забезпечити лише виключивши будь-який 

політичний вплив на нього   держав.  

Наступним документом, у якому вживався термін «наднаціональність», 

став Меморандум, проголошений 9 травня 1950 р. у Парижі тодішнім 

міністром закордонних справ Франції Р. Шуманом, співавтором якого був 

інший французький громадський діяч – Ж. Монне. У Меморандумі 

пропонувалося створити нову наднаціональну регіональну організацію та 

передати під управління її органів виробництво вугілля і сталі – на той час двох 

провідних галузей важкої промисловості. Як пояснював Р. Шуман, «головне у 

нашій пропозиції – створити над державами владу, спільну для всіх членів 

організації; владу, що стане виразом солідарності між державами-членами, яка 

уособить, так би мовити, часткове злиття їх національних суверенітетів. Така 

наднаціональна влада при прийнятті рішень буде незалежною як від держав, 

так і від приватних інтересів» [392, с. 6]. Практичною реалізацією 

Меморандуму Монне – Шумана стало заснування Європейських співтовариств, 

а пізніше – створення на їх основі Європейського Союзу.  

Термін «наднаціональний» набув юридичного закріплення в тексті 

установчого договору першого з Європейських співтовариств – Договору про 

заснування Європейського об’єднання вугілля та сталі (Паризького договору 

про заснування ЄОВС) 1951 р. Зокрема, у ст. 9, (п. 5.6) цього Договору 

визначалося: «Члени Верховного органу цілком незалежні при здійсненні своїх 

функцій у загальних інтересах Об’єднання. Виконуючи свої обов’язки, вони не 

звертаються за інструкціями і не керуються вказівками будь-якого уряду чи 

органу. Вони утримуються від будь-яких дій, несумісних із наднаціональним 

характером їх функцій. …Кожна держава-член зобов’язується поважати 

наднаціональний характер діяльності членів Верховного органу і не буде 

робити спроб впливати на них при виконанні поставлених перед ними 

завдань» [455, с. 78].  

Про наднаціональність йшлося також у Договорі про заснування 

Європейського оборонного співтовариства (Договір про заснування ЄОС) 
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1952 р., у преамбулі якого зазначалося: «На підставі даного Договору Високі 

договірні сторони створюють Європейське оборонне співтовариство 

наднаціонального характеру, що має спільні інститути, збройні сили та 

бюджет».  

Зрештою, термін «наднаціональність» вживався також у проекті 

Договору про заснування Європейського політичного співтовариства (Договір 

про заснування ЄПС) 1953 р.: «На підставі даного Договору Високі договірні 

сторони створюють Європейське політичне співтовариство наднаціонального 

характеру. Співтовариство засновується на засадах союзу народів Європи, 

поваги їх ідентичності, рівності їх прав та обов’язків».  

Порівняння текстів трьох установчих договорів європейських 

інтеграційних організацій виявляє відмінності у змісті, що вкладався в термін 

«наднаціональність»: якщо в Паризькому договорі 1951 р. йшлося про 

наднаціональний характер повноважень чиновників Верховного органу ЄОВС 

(перейменованого так званим Договором про злиття 1965 р. на Європейську 

Комісію), то в двох інших документах малася на увазі наднаціональність самих 

організацій. Це свідчить про те, що самі розробники текстів установчих актів 

не мали єдиної, цілісної концепції наднаціональності [392, с. 7].  

Як відомо, Договори про заснування ЄОС та ЄПС не набули чинності. 

А згодом, після схвалення у 1965 р. змін до Договору про заснування ЄОВС, 

ст. 9 була скасована, внаслідок чого термін «наднаціональний» був вилучений 

із його тексту. Отже, нині цей термін в установчих актах ЄС не вживається. 

Водночас порівняння попередньої ст. 9 Договору про заснування ЄОВС з 

відповідними статтями нині чинних Договору про ЄС 1992 р. (§ 3 ст. 17) та 

Договору про функціонування ЄС 1957 р. (ст. 245) у Лісабонській редакції 

2007 р. [580], які регламентують порядок формування та функціонування 

Європейської Комісії, виявляє деякі спільні засади. Тобто відсутність у 

Договорах терміна «наднаціональність» не означає відсутності самого 

наднаціонального підходу в діяльності ЄС.  
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Та попри те, що жоден із сучасних міжнародно-правових актів не 

розкриває юридичного змісту терміна «наднаціональність», цій категорії 

відводиться важливе місце в таких політико-правових наукових течіях, як: 

функціоналізм, неофункціоналізм, інституціоналізм (інтергувернменталізм) та 

космополітична філософія міжнародного права. Прихильники цих підходів 

тлумачать наднаціональність по-різному.  

Так, сучасні вчені-інституціоналісти обґрунтовують тезу про те, що за 

своєю природою наднаціональна інтеграція має міжнародно-правовий 

характер. За її допомогою кожна держава шляхом здійснення власної 

зовнішньої політики прагне отримати якомога більше переваг і влади. Отже, 

міждержавне співробітництво та створення наднаціональних інститутів і норм 

є можливими лише в тому випадку, коли часткова втрата державного 

суверенітету буде компенсована отриманими вигодами, національними 

преференціями та зменшенням витрат на забезпечення міжнародно-правових 

домовленостей. У цьому сенсі наднаціональність є також системою 

перенесення відповідальності й ризиків з національних урядів до 

наднаціональних інститутів, адже існують певні інтереси та цілі (переважно 

довгострокові), які уряди держав не в змозі реалізувати внаслідок власної 

залежності від виборів, складності законодавчих процедур, впливу груп 

інтересів тощо. Для вирішення цих питань компетенція здійснювати правове 

регулювання відповідної діяльності делегується наднаціональним інститутам, 

вплив зазначених чинників на які зведений до мінімуму. При цьому самі уряди 

зберігають контроль над такими органами (К.-Х. Ладор, М. МакЛарен, 

Дж. Маджоне) [180, с. 23]. 

Функціоналісти та неофункціоналісти вважають, що наднаціональність є 

не обмеженням національної держави, а спрямуванням її політики на 

формування міждержавної єдності. У такому випадку наднаціональність 

виступає засобом забезпечення спільних цінностей, покладених в основу 

функціонування співтовариства. Водночас вона сприяє захисту прав і свобод 

людини від порушень та перешкод, спричинених співіснуванням держав: візи, 
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митні тарифи, відмінності національних правових систем тощо (Й. Вейлер, 

А. Сомек) [180, с. 23].  

Учені – прибічники космополітичної філософії міжнародного права 

вважають, що сучасний світ рухається у напрямі поступового формування 

«світової держави». Відповідно нинішній стан із наднаціональністю має 

розглядатися як перехідний, підготовчий етап на цьому шляху. Цей перехідний 

етап, на якому зберігається значення державного суверенітету, 

характеризується водночас посиленням об’єднавчих тенденцій та поширенням 

явища наднаціональності і, відповідно, транснаціонального (інтеграційного) 

права, поряд зі збереженням міжнародно-правового регулювання. Даний етап, 

на думку прихильників цієї наукової течії, є своєрідним «містком» до 

влаштованого за федеративним зразком світового простору, в межах якого 

наднаціональність зникне, оскільки влада здійснюватиметься федеральним 

«світовим урядом», що керуватиметься «світовим правом» – внутрішнім 

правом «світової держави» (Дж. Кунц, Д. Карро) [422, с. 159–171].  

Останній підхід у вітчизняній літературі неодноразово піддавався 

небезпідставній критиці. Так, В. Василенко, не заперечуючи загалом проти 

ймовірності створення у майбутньому особливих державоподібних утворень, 

члени яких матимуть міжнародну правосуб’єктність у певних сферах 

компетенції, поряд з тим слушно зауважує: «До тих пір, поки у світі будуть 

існувати різнотипні держави та зберігатимуться значні національно-

психологічні, культурні, релігійні та інші особливості населення держав різних 

регіонів планети, створення світової держави (замість світу суверенних держав) 

та світового уряду, наділеного субординаційними функціями (замість 

міжнародного права, наділеного переважно координаційними функціями), є 

утопією» [34, с. 174].  

Крім того, деякі вчені стверджують, що наднаціональність є механізмом 

міжнародно-правового співробітництва ad hoc (лат. – для конкретної мети), 

який може розглядатися лише як виняток із загального стану національно-

правового регулювання. Кожне звернення до більш потужного 
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наднаціонального засобу правового регулювання є тимчасовим, застосовується 

для подолання конкретної кризи і стає прецедентом й основою для наступного 

етапу еволюції наднаціональності у практиці регулювання міждержавних 

відносин. У такий спосіб Тридцятилітня війна викликала до життя 

Вестфальську систему (1648 р.), Наполеонівські війни зумовили створення так 

званого Європейського концерту (1815 р.), Перша світова війна – Лігу націй 

(1919 р.), Друга світова війна – ООН (1945 р.), економічний занепад повоєнної 

Європи та бажання запобігти майбутнім війнам – Європейські співтовариства 

(1951 та 1957 рр.), що пізніше трансформувалися в Європейський Союз 

(1992 р.). Усі наведені приклади об’єднує спільна риса: за умов конкретної 

кризи міжнародні інституції наділялися правом визначати умови та засоби 

правового регулювання відносин, які зазвичай мають суто 

внутрішньодержавний характер (М. Хардт, К. Шміт) [180, с. 23].  

Існування настільки різних доктринальних підходів до тлумачення змісту 

наднаціональності, свідчить про те, що остання є складним, багатоаспектним 

явищем, а отже, її дослідження вимагає комплексного системного підходу [130, 

с. 171].  

У сучасному світі існує значна кількість міжнародних організацій 

загальної та спеціальної компетенції, у правовій природі яких спостерігаються 

ті чи інші наднаціональні риси: МВФ, ІКАО, МОП, МОМД; міжнародні 

організації інтеграційного типу, що функціонують на основі спільного ринку 

чи митного союзу – ЄС, Андське співтовариство націй, МЕРКОСУР 
4
, 

НАФТА 
5
 та ін.) [461, с. 75–88]. Водночас ступінь делегування їм суверенних 

владних повноважень і, відповідно, їх правова природа є неоднаковою [368, 

с. 116–122]. Виходячи з цього, вбачається, що необхідно розрізняти 

наднаціональність, що існує в традиційних міжнародних організаціях, які не 

прагнуть до розширення відповідної компетенції (наднаціональний спосіб 

міжнародного співробітництва) та її посилений різновид – інтеграційну 

                                                
4 MERCOSUR – абревіатура від ісп. Mercado Comun del Cono Sur (Об’єднаний ринок країн Південного конуса). 
5 NAFTA – абревіатура від англ. North American Free Trade Agreement (Північноамериканська угода про вільну 

торгівлю).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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наднаціональність, яку в спеціальній правовій літературі іноді іменують 

«федералістською» або «наднаціональністю конфедеративних утворень» [163, 

с. 13]. Остання в найбільш яскравій формі присутня на сьогодні лише в ЄС, 

оскільки наднаціональний механізм цього міждержавного об’єднання, 

вочевидь, не може бути ототожнений ані з тим, що існує в інших регіональних 

міждержавних об’єднаннях інтеграційного типу, ані з тим, що проявляється в 

ряді традиційних міжнародних організацій з відповідними елементами.  

Досліджуючи явище наднаціональності, науковці звертають увагу на те, 

що вона має розглядатись у безпосередньому зв’язку з проблемою 

національного суверенітету. Сутність питання полягає в такому: наскільки 

основоположні принципи загального міжнародного права (зокрема принципи 

поваги державного суверенітету та суверенної рівності держав) є сумісними із 

зобов’язаннями, що накладаються на держави – члени міжнародної організації 

наднаціонального характеру? Можна констатувати, що на сьогодні в доктрині 

склалося два протилежних підходи до розв’язання цієї проблеми. Прихильники 

першого з них (В. Василенко, Е. Аметистов, А. Фещенко) вважають, що 

делегування державою на рівень міжнародної організації частини владних 

повноважень є не обмеженням державного суверенітету, а навпаки, одним із 

його проявів в епоху глобалізації.  

Дослідники, які поділяють цей підхід, наводять на свою користь ряд 

аргументів, зокрема: норми міжнародного права не містять жодних обмежень 

чи заборон щодо кола питань, які підлягають міжнародно-правовому 

регулюванню, за умов, що має місце добровільна згода взаємодіючих держав та 

інших суб’єктів міжнародного права. Виходячи з цього, об’єктом міжнародно-

правового регулювання можуть бути і ті відносини, що спрямовані на зміну 

статусу держав шляхом їх добровільної відмови від тих чи інших суверенних 

повноважень або зміну форм їх реалізації.  

Отже, якщо відмова держав – членів наднаціональної міжнародної 

організації від частини суверенних прерогатив на користь органів такої 

організації є наслідком дійсно вільного волевиявлення договірних сторін, якщо 
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кожна з них відмовляється від власних прерогатив рівною мірою з іншими і до 

того ж реально забезпечуються їх національні потреби, інтереси і цілі, то 

навряд чи можуть виникнути обґрунтовані сумніви у правомірності явища 

наднаціональності з погляду міжнародного права [34, с. 171–172].  

Такий підхід, щоправда, із деякими застереженнями поділяє і 

О. Шибаєва. На її думку, необхідність надання міжнародним організаціям 

певних елементів наднаціональності зумовлена потребою в забезпеченні 

єдності загальнообов’язкової поведінки держав для успішного розв’язання 

глобальних проблем людства. Вчена обґрунтовує необхідність створення в 

рамках міжнародних організацій органів, предметна компетенція яких 

включатиме винятково питання, пов’язані з вирішенням глобальних проблем, а 

їх юрисдикційні повноваження передбачатимуть право ухвалення з цих питань 

рішень обов’язкового характеру, що матимуть на території держав-членів, без 

будь-яких трансформаційних заходів, ту саму силу, що й національний закон. 

Проте їх дія не повинна виходити за межі глобальних проблем [453, с. 87].  

Учені, які дотримуються протилежного підходу щодо співвідношення 

наднаціональності з суверенітетом держав-членів відповідних міжнародних 

організацій (зокрема О. Мещерякова), переконані, що передання частини 

державної компетенції міжнародній організації може загрожувати 

обмеженнями державного суверенітету, які у перспективі складно передбачити. 

Як зауважують зазначені науковці, держави, як основні суб’єкти міжнародного 

права, самостійно визначають сфери і ступінь делегування владних 

повноважень на рівень міжнародної організації для реалізації поставлених 

перед нею завдань. Проте нерідко інститути, наділені наднаціональними 

повноваженнями, отримавши значну самостійність у прийнятті рішень, 

намагаються оспорювати суверенні компетенції держав на підставі так званих 

дорозумілих повноважень. Зокрема, правотворча діяльність наднаціональних 

інститутів часто виходить за межі, визначені державами в установчих 

договорах.  
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Як приклад можна навести діяльність Суду ЄС. Здійснюючи тлумачення 

права ЄС, цей юрисдикційний інститут створює нові норми права, прийняття 

яких не входило до первинних намірів держав-членів. Таким шляхом Суд, 

спираючись на власну прецедентну практику, прагне підвищити ступінь 

наднаціональності в діяльності ЄС та розширити його компетенцію всупереч 

волі держав-членів, що виражена в установчих договорах. Ілюстрацією можуть 

слугувати прецедентні рішення Суду, на підставі яких були розширені 

договірні повноваження Європейського співтовариства, стверджені принципи 

верховенства та прямої дії права ЄС, розширена компетенція Європейського 

Парламенту (справа 22/70, Commission v. Council (ERTA case) 1971, 

справи 2,4,6/76 North-East Atlantic Fisheries Convention, висновок 1/76 Inland 

Waterway Vessels, справи 2,4,6/76, North-East Atlantic Fisheries Convention 

1976, Висновок 1/91, First EEA Case 1991, справа C-70/88, European 

Parliament v. Council (Chernobyl case) 1990. ECR I-2041, Case 302/87, European 

Parliament v. Council (Comitology case) 1988 тощо [497; 546; 559; 507; 

508]) [432, с. 91; 250, с. 153]. 

На думку О. Мещерякової, подібна діяльність є причиною періодичних 

криз в ЄС, для подолання яких держави-члени вимушені шукати відповідні 

механізми «стримувань та противаг». Зокрема, одним із засобів захисту 

національного суверенітету і національної ідентичності членів інтеграційного 

об’єднання є запровадження принципу субсидіарності, що вимагає від ЄС і 

його інститутів утримуватися від втручання в ті питання, які держави-члени 

здатні ефективно вирішити самостійно [213, с. 12, 33].  

Отже, при наділенні міжнародної організації наднаціональними 

повноваженнями ключовим є питання балансу між забезпеченням нормального 

функціонування наднаціональних органів з метою досягнення цілей організації 

та захистом державного суверенітету і національної ідентичності членів таких 

організацій для запобігання «розчиненню» держав в інтеграційному 

співтоваристві.  
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Виходячи з наведеного, наднаціональність (наддержавність) 
6
 можна 

визначити як добровільне обмеження суверенними державами власного 

суверенітету шляхом делегування частини владних повноважень міжнародній 

організації для реалізації поставлених перед нею цілей і завдань [370, с. 171–

178].  

2.1.2 Конституційно-правові риси у правовій природі ЄС. Повертаючись 

до проблеми наднаціональної конституціоналізації, слід зазначити, що 

найбільшого поширення ці процеси отримали саме в Європі, зокрема в межах 

ЄС. Це пояснюється особливою правовою природою цього міждержавного 

об’єднання, яка не могла не позначитися на доктринальних підходах до його 

характеристики. Ще за часів становлення Європейських співтовариств у 

доктрині виникли три основні концепції їх юридичної природи – 

федералістська, міжнародно-правова та автономна, які й досі залишаються 

досить впливовими [227, с. 90].  

Ми не будемо докладно спинятися на розкритті змісту кожної з них, 

оскільки вітчизняні дослідники неодноразово зверталися до цього 

питання [196, с. 9; 160, с. 9; 348, с. 18; 222]. Зазначимо лише, що відповідно до 

першої з них ЄС розглядається як наднаціональне (наддержавне) утворення, що 

еволюціонує у бік федерації і правова система якого є аналогічною 

національно-правовим системам. Відповідно до другої ЄС, хоча і 

характеризується деякими специфічними особливостями, все ж таки є 

регіональною міжнародною міжурядовою організацією, заснування та 

діяльність якої регулюються нормами міжнародного права. Прихильники ж 

третьої концепції синтезують підходи, властиві федералістській і міжнародно-

правовій концепціям і стверджують, що Союзу властива змішана, комплексна 

природа, а право, що створене та функціонує в його межах, з одного боку, не 

може бути відокремлено від загального міжнародного права, а з другого – 

певна його частина є формою координації, зближення та уніфікації 

                                                
6 У науковій літературі вживаються обидва терміни, якими позначається одне й те саме явище, тому в даній 

статті вони розглядаються як синонімічні. Водночас більшість авторів віддають перевагу терміну 

«наднаціональність». 
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внутрішнього права держав-членів [391, с. 3; 437, с. 4; 295, с. 314; 231, с. 48–57; 

1, с. 97; 393, с. 31].  

На нашу думку, складність питання про правову природу ЄС обумовлена 

насамперед тим, що він поєднує в собі риси мінімум трьох видів державних 

союзів: міжнародної міжурядової організації, конфедерації та федерації. 

До рис міжнародно-правових форм об’єднання держав (міжнародної 

міжурядової організації, конфедерації) у правовій природі ЄС можна віднести 

такі: 1) ЄС наділений міжнародною правосуб’єктністю; 2) членами ЄС є 

суверенні держави; 3) акти, що конституюють ЄС (установчі документи), за 

своєю формою є міжнародними договорами; 4) найважливіші рішення в рамках 

ЄС ухвалюються на основі принципу одностайності (тобто за державами-

членами з деяких питань зберігається право вето); 5) у певних сферах 

співробітництво здійснюється переважно на міждержавному рівні за 

допомогою міжнародно-правових механізмів та засобів правового регулювання 

(наприклад, СЗППБ); 6) на рівні установчих договорів за державами-членами 

визнається право на добровільний вихід зі складу Союзу.  

Рисами федеративної держави у правовій природі ЄС є такі: 1) наявність 

у ЄС власної території, якою є сукупна територія держав-членів з єдиним 

кордоном, спільним візовим і митним режимами; на території Союзу 

функціонує єдиний внутрішній ринок, у рамках якого забезпечена свобода руху 

осіб, товарів, послуг і капіталів; 2) наявність загальносоюзної грошової одиниці 

– євро, емісію якої здійснює Європейський центральний банк; 3) розподіл 

компетенції між ЄС і державами-членами є подібним до федеративного зразка 

(Союз має виключну компетенцію, до якої належать питання, вилучені з 

відання держав-членів, а також є спільна компетенція ЄС і держав-членів); 

4) ЄС має скоординовану правоохоронну систему, що включає наднаціональну 

судову систему, Європол і Євроюст; 5) наявність у ЄС системи органів 

зовнішніх зносин (Високий представник ЄС із закордонних справ і політики 

безпеки, Європейська служба зовнішньополітичної діяльності (дипломатична 

служба ЄС) та делегації Союзу в третіх країнах і при міжнародних 
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організаціях); 6) спільний бюджет ЄС формується не тільки з добровільних 

внесків держав-членів, а й із власних джерел (наприклад, відрахування з 

податку на додану вартість); 7) суб’єктами права ЄС виступають як держави та 

їх органи, так і фізичні й юридичні особи. 

Наведене свідчить про те, що ЄС є об’єднанням особливого характеру 

(лат. sui generis – своєрідний), в якому суверенітет його держав-членів суттєво 

обмежений, а його правова природа має змішаний, комплексний характер [393, 

с. 262–263].  

Водночас, як видається, у правовій природі ЄС можна виділити не тільки 

міжнародно-правові та федеративні, а й безпосередньо конституційні риси, що 

окреслились у процесі конституціоналізації його правового порядку [377, с. 16–

26]. Серед них насамперед слід назвати такі.  

По-перше, з точки зору змісту і значення для правової системи ЄС, 

установчі договори ЄС відіграють роль Конституції. На сьогодні до 

установчих актів ЄС належать: Договір про ЄС, який закріплює базові 

принципи устрою ЄС; Договір про функціонування ЄС, який визначає межі 

компетенції ЄС у різних галузях і правові засади функціонування його 

інститутів та інших органів; Хартія ЄС про основні права 2000 р., яка визначає 

основні права, свободи і принципи правового статусу громадян Союзу [88, 

с. 145]. Всі три акти діють на сьогодні в редакції Лісабонського договору 

2007 р.  

Конституційний характер установчих документів отримує підтвердження 

в основних рисах, які характеризують їх зв’язок із суспільними процесами в 

межах ЄС, і, зокрема, у формально-юридичних властивостях, що виступають 

ознаками установчих документів як основного джерела права цього 

міждержавного об’єднання. Найважливішими рисами установчих договорів є 

такі.  

1. Основоположний, установчий характер, який проявляється насамперед 

у тому, що договори про заснування ЄС створили новий правопорядок, у 

рамках якого вони є не просто міжнародними договорами, а мають 
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фундаментальне конститутивне значення. У зв’язку з цим заслуговує на увагу 

еволюція поглядів Суду ЄС, який на початкових етапах розвитку правової 

системи європейських інтеграційних об’єднань визначив правопорядок ЄС як 

«новий міжнародно-правовий порядок» [493]. Цей підхід був сприйнятий і 

дотепер використовується деякими фахівцями у галузі міжнародного 

права [131, с. 234]. Проте пізніше Суд ЄС уточнив, а фактично змінив свою 

позицію і дотримується її дотепер. Аналізуючи правову природу Договору про 

заснування Європейського співтовариства, Суд у рішенні у справі 6/64 Costa 

дійшов висновку, що «на відміну від звичайних міжнародних договорів, 

Договір про заснування Європейського співтовариства утворив особливий 

правовий порядок, який, з моменту набуття ним чинності, є інтегрованим у 

систему права держав-членів і має обов’язкову силу для їх судових 

органів» [494].  

2. Широта предмета правового регулювання: нині регламентацією 

установчих документів охоплюються більшість сфер суспільного життя, тобто 

предмет їх регулювання має загальний, комплексний характер. У системі 

предметів регулювання ЄС можна виділити шість основних груп положень: 

внутрішній ринок; сфери політики; простір свободи, безпеки і юстиції; 

структура і організація інститутів, органів та установ ЄС; економічний і 

валютний союз; міжнародні відносини.  

3. Установчі договори наділені рядом формально-юридичних ознак, які 

характеризують їх як систему основних нормативно-правових актів, джерело 

первинного законодавства ЄС. Головними серед них є такі: верховенство та 

вища юридична сила; пряма дія норм; юридична база вторинного 

законодавства; особливий порядок прийняття і внесення змін (якій є подібним 

до процедури прийняття чи внесення змін до Основного Закону) [90, с. 47].  

Таким чином, специфіка правової природи чинних установчих 

документів Союзу полягає у тому, що вони, будучи укладеними у договірній 

формі, в тому, що стосується їх спрямованості і значення для правопорядку ЄС, 

із погляду широти предметів регулювання, юридичної сили, кола суб’єктів, 
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яким правові приписи адресуються, порядку реалізації, а також деякою мірою 

процедури прийняття та внесення змін, дані акти наближені до такого 

юридичного джерела національного права, як конституція. Це підтверджує і 

Суд ЄС, який, оцінюючи значення установчих документів для правопорядку 

Союзу, в думці від 14 грудня 1991 р. визнав, що вони хоча й укладені у формі 

міжнародного договору, фактично є конституційною хартією Європейського 

співтовариства [559].  

Необхідно зазначити, що в результаті наявності в ЄС цілої сукупності 

документів установчого характеру система джерел первинного законодавства 

вирізняється значною складністю та заплутаністю. Про необхідність усунення 

цього недоліку йшлося, зокрема, у Декларації про майбутнє Європейського 

Союзу (Лаакенській декларації), схваленій державами-членами за підсумками 

саміту Європейської Ради 15 грудня 2001 р. [272, с. 158]. Саме у цій Декларації 

керівники всіх держав-членів уперше заявили про намір прийняти єдиний 

конституційний документ, який би спростив і кодифікував існуючі установчі 

договори. Прийняття нового установчого акта було викликане також 

необхідністю проведення реформ для пристосування нормативної та 

інституційної структури європейських інтеграційних об’єднань до потреб 

розширеного на той час до 27 членів ЄС.  

З метою реалізації намічених реформ повноважними представниками 

держав-членів 29 жовтня 2004 р. у Римі був підписаний Договір про 

запровадження Конституції для Європи (Конституція ЄС) [153, с. 13; 202, 

с. 113–126; 91, с. 7, 30]. Конституція містила ряд прогресивних нововведень, 

найважливішими серед яких були такі. По-перше, Конституція здійснювала 

кодифікацію первинного законодавства ЄС шляхом заміни договорів про 

заснування Європейського співтовариства і ЄС та договорів, які вносять до них 

зміни і доповнення, єдиним установчим актом. При цьому Конституція не 

просто об’єднувала названі документи в єдине джерело, а й доповнювала їх 

новими положеннями. По-друге, ст. І-6 Конституції закріплювала стверджений 

прецедентним правом Суду ЄС принцип верховенства права Союзу над 
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національним правом держав-членів, формально надаючи, таким чином, 

Конституції статус Основного закону, що має найвищу юридичну силу в 

рамках правової системи ЄС і правових систем держав-членів [273, с. 150]. По-

третє, Конституція спрощувала і вдосконалювала систему правових актів 

вторинного законодавства ЄС шляхом запровадження так званих європейських 

законів і європейських рамкових законів. По-четверте, Конституція 

інкорпорувала Хартію ЄС про основні права 2000 р., яка містить 

основоположні права, свободи і принципи правового статусу людини та 

громадянина. По-п’яте, Конституція пропонувала низку інституційних реформ 

і перетворень для оптимізації організаційного механізму Союзу в умовах 

найбільшої «хвилі» його розширення [152, с. 37, 43; 153, с. 79].  

Проте процес ратифікації Договору про запровадження Конституції для 

Європи державами – членами ЄС був призупинений у зв’язку з прийняттям 

негативних рішень на референдумах у Франції та Нідерландах.  

Натомість як своєрідний компроміс, покликаний не допустити 

розгортання конституційної кризи в ЄС, держави-члени розробили проект 

Договору про внесення змін і доповнень до Договору про Європейський Союз і 

Договорів про заснування Європейських співтовариств (так званий Договір про 

реформи). Текст відповідного договору був підписаний повноважними 

представниками держав-членів у Лісабоні 13 грудня 2007 р. і набув чинності 

1 грудня 2009 р. За місцем підписання цей Договір іменують Лісабонським.  

Серед причин несхвалення Конституції ЄС експерти називають ряд 

чинників правового, соціально-політичного і навіть психологічного характеру. 

До соціально-політичних причин відносять бажання висловити невдоволення 

непопулярним на той час національним урядам, які лобіювали конституційний 

проект, а також страх перед втратою робочих місць і належного рівня 

соціального забезпечення у зв’язку з напливом дешевої робочої сили із нових 

держав-членів (країн ЦСЄ). До психологічних чинників відносять страхи, 

пов’язані з втратою національної ідентичності та дезінтеграцією суспільства 

через подальше розширення Союзу [88, с. 28]. Висловлювались дорікання і 
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щодо самого проекту Конституції як правового акта. Зокрема, критиці був 

підданий великий обсяг цього документа (понад п’ятсот сторінок), його надто 

амбіційна назва, а також найменування окремих ключових посад (міністр 

закордонних справ, президент ЄС), що, на думку деяких політиків, 

підтверджувало факт поступового перетворення Союзу на супердержаву.  

Натомість колишній прем’єр-міністр Бельгії Г. Ферхофштадт стверджує, 

що причини несхвалення Конституції полягають у недостатній її амбітності. На 

його думку, значна кількість громадян не підтримали Конституцію на 

референдумі, оскільки вважали, що вона не надає ЄС достатніх владних 

повноважень і необхідних інструментів для реалізації ефективної політики, у 

тому числі подолання затяжної банківської, валютної та боргової кризи [421, 

с. 24–28].  

Ю. Габермас вважає, що шлях до демократичного узаконення 

(юридизації) та нормативної регламентації європейського конституційного 

проекту перекрили політичні спекуляції та популізм. Проте,  зазначає автор 

далі,  політична фрагментація, що зберігається в Європі та й у світі загалом, 

перебуває в протиріччі з системним зрощенням мультикультурної світової 

(глобальної) спільноти. Тому саме конституційно-правовий вимір може стати 

важливим чинником поглиблення євроінтеграційних процесів, що 

відповідатиме наявним суспільно-політичним тенденціям [427, с. 15–17, 19].  

По-друге, право ЄС діє на основі принципів верховенства та прямої дії 

його норм 
7
. Принцип верховенства права ЄС означає, що норми цієї правової 

системи мають більшу юридичну силу, аніж норми правових систем держав-

членів (принцип верховенства нормативно-правових актів ЄС поширюється 

також на конституції держав-членів[496; 545]) [90, с. 58; 493; 494; 498]. 

Принцип прямої дії означає: а) те, що норми права ЄС встановлюють права і 

обов’язки не тільки для суб’єктів публічної влади – держав-членів, органів і 

посадових осіб Союзу, а й для приватних (фізичних і юридичних) осіб; б) те, 

                                                
7 Стосовно установчих документів термін «юридична сила» вживається переважно для позначення 

співвідношення джерел первинного законодавства з іншими джерелами права ЄС, а термін «верховенство» – 

тоді, коли йдеться про примат права Союзу щодо права держав-членів [520, с. 281–299; 248, с. 10]. 



 

 

151 

що норми права ЄС можуть реалізовуватися безпосередньо, без будь-яких 

інших приписів (тобто без заходів із їх імплементації). Остання частина даного 

принципу застосовується з певними обмеженнями. Визнання за нормою 

прямою дії залежить, по-перше, від її змісту; по-друге, від джерела, у якому 

вона міститься, а саме: існують джерела, що в повному обсязі мають пряму дію 

(наприклад, регламенти); джерела, пряма дія яких залежить від відповідності їх 

додатковим вимогам, встановленим прецедентним правом Суду ЄС (установчі 

договори, директиви, договори з третіми країнами тощо); джерела, позбавлені 

прямої дії (наприклад, рішення, які приймаються в рамках СЗППБ) [131, с. 250; 

495; 499; 500; 501; 502; 504; 505].  

По-третє, управління ЄС здійснюється єдиною системою інститутів 

органів та установ. Інститути ЄС – найважливіші керівні інстанції, наділені 

правом ухвалювати юридично обов’язкові рішення. До них належать: 

Європейська Рада, Рада ЄС, Європейський Парламент, Європейська Комісія, 

Суд ЄС, Європейський центральний банк і Рахункова палата. Органи ЄС – це 

інстанції, що здійснюють допоміжні та консультативні функції. Головними 

органами ЄС є Економічний і соціальний комітет (ЕКОСОК) та Комітет 

регіонів. Установи ЄС – це інстанції, що мають самостійну правосуб’єктність, 

тобто статус юридичної особи. Найважливішими установами ЄС є, наприклад, 

Європол, Євроюст, Європейський інвестиційний банк та ін. 

З точки зору місця в інституційному механізмі інститути ЄС можна 

поділити на такі, що здійснюють функції законодавчої, виконавчої та судової 

влади відповідно до принципу поділу влади. Водночас таке порівняння є 

умовним, оскільки на відміну від класичної теорії поділу влади, основні 

положення якої були сформульовані Ш.-Л. Монтеск’є, в ЄС не існує повного 

кореспондування кожному інституту якоїсь однієї гілки влади. Вважається, що 

основними носіями законодавчої влади на рівні ЄС є Рада ЄС [533] і 

Парламент, виконавчої – Комісія [555, с. 1–141; 532], а судової – Суд ЄС [223, 

с. 138–147; 482; 547].  
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Доречи, в науковій літературі висловлюються позиції, що деякі з 

функцій, які здійснює Суд ЄС, можуть бути прирівняні до повноважень 

конституційного суду [563, с. 122–124; 518; 393, с. 408]. До таких, зокрема, 

належать: розв’язання спорів, пов’язаних із визначенням прав і обов’язків 

інститутів, органів та установ ЄС, їх відносин між собою, а також спорів між 

державами-членами й ЄС загалом. Крім того, Суд ЄС компетентний тлумачити 

норми первинного права ЄС, вирішувати питання стосовно відповідності актів 

інститутів ЄС установчим документам та загальним принципам права цього 

міждержавного об’єднання. Інакше кажучи, він встановлює законність 

(конституційність) правових актів, які ухвалюються Радою ЄС і Парламентом у 

межах звичайної законодавчої процедури, а також інших правових актів Ради 

ЄС, Комісії та ЄЦБ.  

У рамках преюдиціальної юрисдикції (франц. renvoi prejudiciel), яка 

також має спільні риси з конституційним провадженням, Суд ЄС має 

повноваження із розгляду справ за запитами судових органів держав-членів, що 

подаються з метою отримати тлумачення норм установчих договорів і 

правових актів інститутів ЄС (ст. 267 Договору про функціонування ЄС) [130, 

с. 204–207]. Запити національних судових органів направляються до Суду ЄС 

до постановляння ними остаточного рішення у справі, тому такі запити 

називаються преюдиціальними (попередніми), а повноваження Суду з їх 

розгляду – преюдиціальною юрисдикцією. На відміну від справ прямої 

юрисдикції Суд ЄС у даному випадку не виносить рішення по суті конфлікту – 

це робить національний суд на підставі власної оцінки фактичних обставин 

справи. Завдання Суду ЄС – розтлумачити норми права цього міждержавного 

об’єднання або розв’язати правову колізію, з якою стикнулись органи 

правосуддя держав-членів у ході застосування права ЄС. Рішення Суду ЄС є 

обов’язковим для національного суду, який направив преюдиціальний запит. 

Воно також слугує прецедентом для всіх інших судів держав-членів, які 

стикаються з аналогічними проблемами.  
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Специфіка розподілу повноважень між законодавчими (Рада ЄС і 

Парламент), виконавчим (Комісія) і судовим (Суд ЄС) інститутами у межах ЄС 

полягає у такому. Як відомо, класичне призначення теорії поділу влади 

полягало у створенні такої системи здійснення влади, за якої жодна з її гілок – 

законодавча, виконавча чи судова – не мали б можливості її узурпувати. Проте 

в ЄС подібний розподіл повноважень покликаний не стільки попередити 

узурпацію влади, скільки забезпечити збалансоване поєднання владних 

повноважень держав-членів та створеного ними ЄС. 

По-четверте, в межах ЄС функціонує інститут Європейського 

омбудсмана (парламентського посередника), призначення якого – сприяти 

забезпеченню прав і свобод людини та громадянина в межах цієї 

наднаціональної організації. Повноважень омбудсмана визначені у ст. 228 

Договору про функціонування ЄС, ст. 43 Хартії ЄС про основні права, а також 

зі Статуту омбудсмана, затвердженого рішенням Парламенту № 94 / 263 від 

9 березня 1994 р., Виконавчих положень, затверджених рішенням омбудсмана 

від 8 липня 2002 р. [576; 543] та ст. 159-161 Регламенту Парламенту від 

16 жовтня 1997 р. На підставі положень цих документів омбудсман має право 

розглядати скарги як громадян держав – членів ЄС, так і інших фізичних та 

юридичних осіб, які мешкають на території ЄС або мають зареєстрований офіс 

в одній із держав-членів цього міждержавного об’єднання [204, с. 43–44].  

Омбудсман розглядає скарги про порушення прав і свобод громадян ЄС, 

інших юридичних і фізичних осіб, які були вчинені внаслідок неналежного 

управління («maladministration»). У ст. 41 Хартії ЄС про основні права 

закріплено право громадян на належне управління (адміністрування). Це право 

забезпечується шляхом справедливого та неупередженого вирішення питань 

громадян інститутами, органами та установами ЄС та відповідно їх обов’язок 

приймати у розумні строки обґрунтовані рішення та відшкодовувати збитки, 

спричинені їх діями чи бездіяльністю. Порушення права громадян на належне 

управління підпадає під поняття «maladministration». Умовно дане поняття 

можна визначити як незадовільну роботу адміністрації (погане, неналежне 
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адміністрування) або порушення порядку управління (помилки в тлумаченні 

скарги, упередженість при прийнятті рішення, ненадання адекватного засобу 

захисту, несвоєчасне прийняття рішення тощо) [325, с. 525–536], тобто 

невідповідність правилам і принципам, закріпленим у Європейському кодексі 

належної адміністративної поведінки (ст. 26 Кодексу [575]) [188]. 

По-п’яте, поряд із національним громадянством держав-членів у рамках 

ЄС введене єдине громадянство, що має додатковий (субсидіарний) до 

національного характер [309, с. 75–83]. Спільний правовий статус громадян ЄС 

закріплений в установчих договорах, а також у Хартії ЄС про основні права 

2000 р. Громадянство є підставою для надання особі з відповідним статусом 

можливості володіти додатковим комплексом прав, які випливають 

безпосередньо із юридичного зв’язку із Союзом [469, с. 132]. До таких 

додаткових прав громадян ЄС належать: 1) свобода руху та обрання місця 

проживання в межах території ЄС; 2) право обирати та бути обраним до 

Європейського Парламенту і муніципальних органів у будь-якій державі-члені, 

де вони мешкають; 3) право на захист у третіх країнах з боку дипломатичних і 

консульських представництв будь-якої держави-члена; 4) право петицій до 

Європейського Парламенту; 4) право подачі скарг Європейському омбудсману 

у випадку порушення порядку управління в процесі діяльності інститутів, 

органів та установ ЄС; 5) право направляти звернення інститутам і органам ЄС 

будь-якою офіційною мовою ЄС та отримувати відповідь тією ж мовою; 

6) право доступу до документів інститутів, органів та установ ЄС; 7) право 

громадянської ініціативи (коли 1 млн громадян ЄС можуть ініціювати перед 

Комісією пропозицію підготувати законопроект нового правового акта) та ін.  

Дослідники слушно зазначають, що загальносоюзне громадянство 

засноване не тільки на громадянських правах, а й на культурному членстві в 

спільноті [510, с. 63–80]. Вбачається, що саме таку концепцію намагалися 

закласти в зміст інституту громадянства ЄС розробники Маастрихтського 

договору. Важливим також є аналіз громадянства ЄС через призму 

європейської ідентичності, тобто самоусвідомлення громадян ЄС у контексті 
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ЄС і Європи загалом, а також виокремлення чинників (складових) такої 

належності, зокрема географічних, лінгвістичних, культурних, історичних, 

релігійних, політичних тощо. Йдеться про те, що усвідомлення спільності ЄС 

відбувається через належність індивідуумів – громадян до ЄС; водночас 

громадяни ЄС усвідомлюють свою належність до спільноти через 

усвідомлення своєї «європейськості». Тобто всередині інтеграційного 

об’єднання існує певною мірою ідентифікація ЄС та Європи загалом («EUrope 

= Europe»), хоча на сьогодні така ідентифікація ще не може вважатися повною 

в силу того, що географічні кордони ЄС і Європи не збігаються [542, с. 9–16].  

У цьому контексті цікавим є питання щодо визначення суб’єктів 

конституціоналізації в межах ЄС, яке ставить у своїх працях ряд європейських 

дослідників. Так, Ю. Габермас серед елементів, характерних для процесу 

національної конституціоналізації, називає консолідацію в певну спільноту 

суб’єктів права – носіїв установчої влади. Такі суб’єкти об’єднуються у 

визначених просторових межах в асоціацію вільних та рівноправних громадян, 

надаючи один одному взаємні права, що гарантують кожному їх рівну частку і 

громадянську автономію. По суті, йдеться про процес конституювання держави 

і громадянського суспільства, що відбувається на підставі Основного Закону 

(теорія суспільного договору) [427, с. 18–19].  

Якщо екстраполювати цей елемент національної конституціоналізації на 

наднаціональний рівень, продовжує автор, то передусім постає проблема 

ідентифікації носіїв конституційно-установчої влади в межах ЄС, які водночас 

є суб’єктами конституціоналізації. На відміну від національних конституцій 

ХVІІІ–ХІХ ст., що розроблялись і ухвалювалися громадянами у ході 

революційних подій, спрямованих на повалення абсолютистських режимів, 

творцями конституційних актів ЄС виступили держави-члени, які, 

використовуючи інструмент міжнародно-правового договору, об’єдналися з 

метою співробітництва переважно в економічній сфері. Але, незважаючи на 

первинну активну роль державних суб’єктів, надалі вектор розвитку процесу 

конституціоналізації перемістився на користь громадян ЄС [427, с. 18–19]. 
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Цьому значною мірою сприяло запровадження прямих загальних виборів 

депутатів представницького інституту ЄС – Європейського Парламенту та 

надання йому паритетних із Радою ЄС правотворчих повноважень (у межах 

«звичайної законодавчої процедури»), а також введення загальносоюзного 

громадянства та поступове залучення громадян до процесу прийняття і 

реалізації рішень на рівні ЄС з метою їх широкої легітимації.  

Поряд з тим, виходячи з демократичних принципів, розподіл 

конституційно-установчих суб’єктів на «громадян» і «держави-члени» вимагає 

деяких уточнень. У процесі конституювання політичної спільноти більш 

високого рівня громадяни беруть участь подвійно, а саме: як майбутні 

громадяни ЄС і водночас як представники народів держав, які утворюють 

Союз. Виходячи з цього, Ю. Габермас обґрунтовує тезу про те, що поряд із 

державами-членами, суб’єктами конституційного процесу в межах ЄС є їх 

народи (так звана змішана конституційно-установча влада) [427, с. 29].  

А. фон Богданді йде у своїх міркуваннях іще далі. На його переконання, 

винятково індивіди, які є громадянами власних держав і водночас громадянами 

ЄС, мають розглядатись як єдиний суб’єкт легітимації ЄС. Фактично йдеться 

про тих самих людей, які беруть участь у конституційному процесі одночасно в 

ролі майбутніх громадян наднаціонального Союзу та в ролі громадян однієї з 

його держав-членів. Суміщаючи ці дві ролі на індивідуальному рівні, самі 

суб’єкти конституційного процесу мають чітко усвідомлювати, що в проекції 

на обидва вектори легітимації, а саме через Європейський Парламент 

(представницький інститут) і через Раду ЄС (міжурядовий інститут), вони як 

громадяни будуть займати різні позиції у розумінні принципів справедливості – 

з одного боку, як громадяни Європи, а з другого – як особи, що належать до 

певної державної нації. Відповідно те, що в межах національної держави 

розцінюється як орієнтація на загальний інтерес, на європейському рівні може 

перетворитися на партикулярне та обмежене обстоювання інтересів власного 

народу та відповідно вступити в конфлікт із загальноєвропейськими 

інтересами. Відтак обидва аспекти рольового становища суб’єктів 
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конституційно-установчого процесу на рівні ЄС набувають також 

інституціонального значення – кожен громадянин ЄС має формувати власну 

думку, приймати рішення та виражати політичну волю рівнозважено як 

окремий європеєць та водночас як представник певної нації [21, с. 1–28; 486].  

Слід також враховувати, що конституціоналізація ЄС не відбувається 

ізольовано, а є складовою загального процесу формування багаторівневого 

європейського конституційного правопорядку. Розпочавшись на рівні 

національних правових систем європейських держав, процеси 

конституціоналізації поступово вийшли за їх межі і на сучасному етапі 

розгортаються здебільшого на наднаціональному і регіональному 

міжнародному рівнях [367, с. 71–78; 78, с. 33, 35, 44; 13, с. 248; 62, с. 44, 83; 97, 

с. 182]. Це пояснюється багатьма чинниками, у тому числі  поглибленням 

інтеграційних процесів на європейському континенті. Конституціоналізація 

європейського права відбувається як шляхом створення загальноєвропейських 

норм, принципів і стандартів на підставі взаємодії держав-членів у рамках 

міжнародних міжурядових організацій Європи та правотворчої діяльності їх 

інститутів, так і шляхом співробітництва між самими європейськими 

організаціями у правовій сфері (ЄС, Радою Європи, ОБСЄ, ЄАВТ, ОЕСР та ін.). 

А. Петерс вважає, що таким чином формуються певні конституційні засади, що 

в структурній та змістовній площині взаємодіють із державними 

конституціями 
8
. Саме в конвергенції конституційних норм різнорівневих 

правопорядків можна простежити прояв наднаціонального виміру процесу 

конституціоналізації. Конституціоналізм (конституціоналістський підхід) дає 

змогу концептуалізувати такі тенденції розвитку як «міжрівневий» 

конституційний розвиток. При цьому ідея так званого компенсаторного 

конституціоналізму передбачає, що конституційні принципи і норми, які 

містяться в різних правопорядках, можуть і повинні взаємодоповнювати один 

одного [267, с. 250].  

                                                
8 Підтвердженням цього є, наприклад, ст. 6 (3) Договору про ЄС у Лісабонській редакції, згідно з якою основні 

права людини і громадянина, що випливають із спільних для держав-членів конституційних традицій, а також 

із положень Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., входять до 

змісту права ЄС  як його загальні принципи [580]. 
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2.2. Правова природа угод про асоціацію та їх вплив на 

конституціоналізацію правопорядків країн – партнерів 

Європейського Союзу  

 

2.2.1 Правова природа і конституційно-правові підстави укладання 

асоціативних угод між ЄС та третіми країнами. ЄС за своєю політико-правовою 

сутністю є інтеграційним міждержавним об’єднанням наднаціонального 

характеру, що не має аналогів у світі (sui generis). Його унікальність 

виявляється у багатьох сферах функціонування, в тому числі у сфері зовнішніх 

зносин. Об’єднання підтримує різносторонні відносини з окремими державами, 

групами держав у межах певного регіону, а також міжнародними 

організаціями. Однією з особливих організаційно-правових форм 

співробітництва, що практикується ЄС, є створення асоціацій з іншими 

суб’єктами міжнародного права [14, с. 20].  

Поняття «асоціація» походить від латинського «associatio» – з’єднання, 

зв’язок і означає добровільне договірне об’єднання (союз, співдружність, 

спілка) держав, організацій, установ, інших юридичних чи фізичних осіб для 

здійснення спільної діяльності та досягнення узгодженої мети [64, с. 155; 424, 

с. 24–25; 577, с. 60].  

У практиці міжнародних організацій і міжнародно-правовій доктрині 

термін «асоціація» використовують для позначення різноманітних форм 

співробітництва, серед яких можна виділити такі.  

По-перше, асоціація як форма взаємодії держав – членів міжнародної 

міжурядової організації з несамостійними (залежними) територіями. У даному 

випадку йдеться саме про асоційовані країни та території, а не держави, 

оскільки в міжнародному праві всі держави, незалежно від рівня розвитку, 

визнаються самостійними та юридично рівноправними. Ця модель неповного 

членства в міжнародній організації вважається історично першою у розвитку 

інституту асоціації. Зокрема, асоційованими територіями тривалий час 

вважалися колонії європейських держав-метрополій: Англії, Бельгії, Італії, 
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Франції та ін. Відповідний статус було закріплено за ними в Статутах деяких 

спеціалізованих установ ООН (ВООЗ, ЮНЕСКО, ІМО, ФАО) [64, с. 155; 424, 

с. 24–25; 577, с. 60]
9
. Особливості міжнародно-правового становища 

несамоврядних країн і територій виявлялися в усіх компонентах інституту 

членства в міжнародних організаціях, і передусім у тому, що їх участь була 

цілком підконтрольна волі держав, які здійснювали над ними опіку. У міру 

набуття незалежності несамоврядними територіями та утворенням на їх 

теренах нових суверенних держав інститут асоціації в межах міжнародних 

організацій зазнав певної трансформації, зокрема опіку щодо них було 

скасовано [459, с. 40, 42–48]. Попри це, статус асоційованого члена 

зберігається за деякими з цих країн і нині.  

По-друге, термін «асоціація» вживають для найменування окремих 

різновидів регіональних міжнародних організацій спеціальної компетенції. 

Такими є, наприклад, ЄАВТ, АСЕАН 
10

, ЛАІ тощо. У даному випадку термін 

«асоціація» в назві міжнародної організації покликаний відобразити 

координаційний характер співробітництва держав, що здійснюється в її межах, 

а також підкреслити, що органи такої організації не мають наднаціональних 

повноважень [226, с. 36].  

По-третє, цим терміном позначають спеціальний статус держав у 

міжнародних організаціях у формі неповного – асоційованого членства. Слід 

зазначити, що дане значення поняття «асоціація» є найбільш поширеним як у 

практиці міжнародних організацій, так і в міжнародно-правовій доктрині. До 

міжнародних організацій, які його використовують, належать зокрема Рада 

Європи, ОПЕК 
11

, РТЕС та ін. [456]. При цьому асоційоване членство 

суверенних держав у міжнародних організаціях неодмінно передбачає їх 

часткову участь в установчому акті (статуті) організації [459, с. 140].  

                                                
9 Не всі Статути спеціалізованих установ ООН використовували поняття «асоційований член», деякі з них 

закріплювали поняття «члени-співробітники» (наприклад ст. 2 (3) Статуту ЮНЕСКО), проте в доктрині 

правовий режим останніх прирівнюється до асоційованих членів [177, с. 38–39].  
10 ASEAN – абревіатура від англ. Association of SouthEast Asian Nations (Асоціація держав Південно-Східної 

Азії). 
11 OPEC – абревіатура від англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries (Організація країн – 

експортерів нафти).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Так, ст. 5 (а) Статуту Ради Європи визначає: «В окремих випадках 

Комітет Міністрів може запропонувати європейській країні, яка вважається 

здатною і має бажання виконувати положення статті 3, стати асоційованим 

членом Ради Європи. Будь-яка країна, що отримує таку пропозицію, стає 

асоційованим членом Ради з моменту здачі на зберігання від її імені 

Генеральному секретарю документа про прийняття цього Статуту. 

Асоційований член має право бути представленим тільки в Консультативній 

асамблеї». У п. b цієї ж статті зазначається, що термін «член» охоплює також 

асоційованих членів, окрім випадків його використання стосовно 

представництва у Комітеті Міністрів [357].  

По-четверте, асоціація може мати характер особливого партнерства 

держав-членів певної міжнародної організації з третьою країною, що 

передбачає поглиблені відносини в політичній, економічній та інших сферах 

співробітництва. Саме цей різновид асоціації використовується в практиці 

зовнішніх зносин ЄС.  

Слід зазначити, що в концепцію західноєвропейської економічної 

інтеграції (адже Європейські співтовариства первинно створювались як 

спеціалізовані організації переважно економічного характеру) з самого початку 

було закладено зовнішній компонент, сутність якого полягала у необхідності 

правового регулювання зовнішніх зв’язків не тільки кожної держави-члена, а й 

Об’єднань у цілому.  

Подальший поступовий перехід Європейських співтовариств, а пізніше 

Союзу до більш високих рівнів інтеграції, поширення інтеграційних процесів 

на нові (неекономічні) сфери співробітництва вимагало вироблення та 

проведення спільної для всіх держав-членів та самого ЄС зовнішньої політики 

стосовно третіх країн і міжнародних організацій [132, с. 5].  

Нині міжнародні договори, що укладаються в межах компетенції ЄС, 

залежно від складу учасників, які виступають з боку цього міждержавного 

об’єднання, можуть бути поділені на дві категорії. Перша включає угоди, що 

ЄС укладає одноособово. Ця категорія застосовується, коли предмет договору 
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повністю належить до компетенції Союзу. До другої категорії відносять так 

звані змішані угоди, стороною яких є ЄС спільно з державами-членами. Така 

схема застосовується, коли предмет договору частково належить до 

компетенції Союзу, а частково – підвідомчий державам-членам [227, с. 215]. 

Зокрема, у формі «змішаної угоди» була свого часу укладена УПС 1994 р. – 

базовий договір, який заклав первинні правові основи взаємовідносин ЄС та 

України після набуття останньою незалежності. Її учасниками були, з одного 

боку, Україна, а з другого – Європейські співтовариства разом із їх державами-

членами [414, с. 31]. Також у формі «змішаної угоди» укладена нинішня Угода 

про асоціацію між Україною та ЄС [259].  

На сьогодні переважна більшість міжнародних угод ЄС із третіми 

країнами та міжнародними організаціями укладаються у сферах спільної 

торговельної політики (ст. 207 (3)), співробітництва заради сприяння розвитку 

(ст. 209 (2)) економічного, фінансового та технічного співробітництва з третіми 

країнами та міжнародними організаціями (ст. 212 (3)) та при створенні асоціації 

(ст. 217) [227, с. 217]. Крім того, як правова підстава для укладання угод 

тлумачиться та використовується ст. 352 Договору 
12

.  

Щодо угод про асоціацію, то вони займають самостійне місце у системі 

міжнародних договорів ЄС, оскільки їх правовій природі притаманна низка 

особливостей. Асоціацію як організаційно-правову форму відносин ЄС із 

третіми країнами почали використовувати одразу після створення ЄЕС, і 

відтоді вона значно еволюціонувала. По суті, договори про асоціацію належать 

до найстаріших та найбільш поширених видів міжнародних угод цього 

міждержавного об’єднання [14, с. 28].  

Специфіка асоціативних угод ЄС обумовила численні доктринальні 

дискусії щодо виокремлення їх конкретних видів. Серед найперших спроб 

можна відзначити типологію, розроблену у 70-х роках ХХ ст. польським 

                                                
12 У правовій літературі угоди, укладені на підставі статей 207, 209, 212, 217 і 352, відносять до 

широкомасштабних, тому що їх положення охоплюють одразу декілька сфер співробітництва. Водночас ЄС 

може укладати міжнародні угоди і у вузьких галузях. Договір про функціонування ЄС створює правові засади 

для укладання галузевих угод із третіми країнами та міжнародними організаціями у сферах культури 

(ст. 167 (3)), охорони здоров’я (ст. 168 (3)), досліджень та технологічного розвитку (ст. 186), довкілля 

(ст. 191 (4)) тощо.  



 

 

163 

вченим З. Клепацьким. Дослідник виділив три основні види асоціації з ЄЕС, які 

були актуальними на той час. По-перше, це асоціація несамостійних (залежних) 

від окремих держав-членів територій. Цей вид асоціації було передбачено 

частиною ІV Договору про заснування ЄЕС, яка мала відповідну назву: 

«Залучення заморських країн та територій». Він полягав у поступовому 

включенні зазначених територій до сфери дії Спільного ринку Об’єднання. При 

цьому питання щодо способу такого включення вирішувалося винятково тими 

державами – членами ЄЕС, які здійснювали верховну владу над даними 

територіями. У Додатку ІV до Договору про заснування ЄЕС перелічувалися 

країни і території, на які поширювалися дані положення. Це були передусім 

колонії Франції, а також нечисленні колонії та підопічні території Бельгії, Італії 

та Нідерландів. На розвиток правових норм, закріплених у частині ІV Договору 

про заснування ЄЕС, держави-члени уклали спеціальну Виконавчу конвенцію з 

метою докладного врегулювання умов і процедури асоціації між 

несамостійними країнами і територіями та Співтовариством. Встановлювалося, 

що Конвенція діятиме протягом п’яти років. У ній передбачалося скасування 

певних кількісних обмежень і митних зборів у торгівлі між державами – 

членами ЄЕС та асоційованими територіями. Конвенція також передбачала 

створення Європейського фонду розвитку заморських країн і територій, 

завданням якого було фінансування проектів, що реалізовуватимуться за їх 

участю.  

Водночас, коли конвенція все ще була чинною, більшість асоційованих із 

ЄЕС несамостійних територій стали незалежними (1958–1961 рр.). 

Новостворені держави прагнули і надалі підтримувати зв’язки зі 

Співтовариством (у тому числі користуватися фінансовою допомогою 

Європейського фонду розвитку), а тому продовжили асоціативні відносини з 

ЄЕС. Проте це був уже інший формат асоціації, який, на думку З. Клепацького, 

слід кваліфікувати як другий різновид асоціації з ЄЕС – асоціацію заморських 

країн і територій. По суті, цей вид асоціації застосовувався тільки до країн 

«третього світу» – колишніх колоній європейських держав, які набули 
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незалежності. Асоціація передбачала взаємне скасування між державами – 

членами ЄЕС та асоційованими країнами митних зборів і кількісних обмежень 

у їхній торгівлі, причому асоційовані країни мали право зберігати чи навіть 

встановлювати нові митні збори і кількісні обмеження для захисту своєї 

промисловості. Крім того, ЄЕС продовжувало надавати асоційованим країнам 

фінансову допомогу.  

Третій різновид асоціації вчений визначає як «асоціацію з менш 

розвиненими, ніж держави – члени ЄЕС, європейськими державами», які 

водночас порівняно з країнами, що розглядалися вище, можна 

охарактеризувати як держави середнього рівня розвитку. На відміну від 

перших двох видів, мета цієї асоціації полягала у наданні можливості 

асоційованим країнам поступово підготуватися до вступу в ЄЕС, оскільки 

невисокий рівень економічного розвитку перешкоджав їм набути 

повноправного членства у Співтовариствах. Отже, цей різновид асоціації, на 

думку автора, являв собою своєрідний підготовчий етап у процесі приєднання 

до ЄЕС. Відповідні угоди про асоціацію були підписані, наприклад, із Грецією 

(1961 р.) та Туреччиною (1963 р.) [134, с. 256–264].  

Наведена класифікація викликає значний інтерес з точки зору 

історичного аналізу процесу становлення інституту асоціації. Поряд з тим 

поглиблення інтеграції в межах Співтовариств, а також створення на їх основі 

Європейського Союзу та поступове збільшення кількості його держав-членів 

суттєво вплинули на подальший розвиток асоціативних відносин ЄС із третіми 

країнами. Це зумовило відповідні зміни у доктринальному обґрунтуванні видів 

асоціації, що використовує ЄС.  

Зокрема, британський науковець А. Татам запропонував вирізняти угоди 

про асоціацію з європейськими країнами та угоди про асоціацію з 

неєвропейськими країнами. У межах першої групи дослідник виокремив угоди 

про асоціацію, метою яких є приєднання до Союзу, а також ті, що укладаються 

для забезпечення співробітництва між ЄС і країнами-партнерами. Як окрему 
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форму асоціації з ЄС А. Татам називає асоціацію заморських країн і 

територій [384, с. 352–353].  

Подібну класифікацію підтримує і українська дослідниця І. Березовська, 

яка у своєму дослідженні, спеціально присвяченому правовому регулюванню 

відносин ЄС із асоційованими країнами, докладно аналізує кожен із наведених 

видів асоціації [14].  

Німецький учений М. Гердеґен вважає, що метою асоціації ЄС на 

сучасному етапі його розвитку є налагодження тісних взаємовідносин між ним 

і певними державами, регіонами або міжнародними організаціями. Особливості 

взаємовідносин із партнерами зумовлюють обрання Союзом конкретних форм 

асоціації. Асоціацію із заморськими країнами і територіями дослідник визначає 

як конституційну асоціацію, оскільки правовою підставою її встановлення є 

відповідні положення установчих договорів ЄС, які в межах правової системи 

Союзу мають конститутивне значення. Конституційна асоціація стосується 

неєвропейських (заморських) країн і територій, які підтримують особливі 

відносини з деякими державами – членами ЄС.  

Від конституційної асоціації, продовжує автор, слід відрізняти договірну 

асоціацію (асоціацію, створену на договірних засадах), яка запроваджується з 

третіми країнами та міжнародними організаціями відповідно до положень 

ст. 310 Договору про заснування Європейського співтовариства (нині ст. 217 

Договору про функціонування ЄС). Асоціація, встановлена на договірних 

засадах, може включати такі різновиди: асоціація розвитку (співробітництво 

заради сприяння розвитку третіх країн), асоціація з метою лібералізації торгівлі 

(налагодження тісних економічних зв’язків із одночасним скасуванням митних 

обмежень) та асоціація вступу (сприяння у підготовці до приєднання країн-

кандидатів до ЄС) [61, с. 465].  

Усі проаналізовані типології асоціації, так само як і будь-яка типологія 

взагалі, мають умовний характер. Водночас об’єднавчою рисою всіх наведених 

класифікацій є виокремлення двох основних її видів: асоціації заморських країн 
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і територій та асоціації, що встановлюється шляхом укладання міжнародної 

угоди між ЄС і третьою країною.  

Асоціація заморських країн і територій визначена у частині четвертій 

Договору про функціонування ЄС (статті 198–204). Йдеться про неєвропейські 

країни і території, які раніше були залежними від деяких держав – членів ЄС, а 

нині мають особливі відносини з ними. Внаслідок деколонізації відповідні 

положення Договору про функціонування ЄС стосуються близько двадцяти 

колишніх колоніальних володінь і підопічних територій Франції, Нідерландів, 

Великої Британії та Данії. Їх перелік містися в Додатку ІІ до Договору. 

Асоціація з ЄС заморських країн і територій подібна до асоційованого членства 

несамостійних територій в інших міжнародних організаціях. Така асоціація 

створена на основі історично сформованої політичної та економічної 

залежності останніх від європейських держав, а не на справжньому 

волевиявленні та згоді асоційованих партнерів. Це підтверджує і той факт, що 

на відміну від асоціативних відносин із третіми країнами, встановлюваних на 

основі міжнародних угод, відносини асоціації із заморськими країнами і 

територіями регламентуються насамперед положеннями установчих актів і 

постановами Ради ЄС, що ухвалюються одноголосно і фіксують докладні 

правила та процедури асоціації (ст. 203). Отже, режим асоціації заморських 

країн і територій Союз визначає в односторонньому порядку [14, с. 29, 63].  

Інша форма асоціації передбачена ст. 217 Договору про функціонування 

ЄС (колишня ст. 310 Договору про заснування Європейського співтовариства), 

згідно з якою «Рада може укладати з однією чи більше третіми країнами або 

міжнародними організаціями угоди про створення асоціації, які передбачають 

взаємні права та обов’язки, спільні дії й особливі процедури». Наведене 

формулювання складно назвати повним і достатнім для характеристики 

правової природи асоціації ЄС із третіми країнами та міжнародними 

організаціями, адже в ньому не дається ані чіткого визначення останньої, ані її 

специфічних рис, а також не розкриваються повноваження ЄС у цій сфері та 

зміст «взаємних прав та обов’язків, спільних дій і особливих процедур» [460, 
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с. 27]. Єдине, що, вочевидь, випливає з положень ст. 217 – партнерами ЄС по 

асоціації можуть бути держави та міжнародні організації. При цьому дана 

стаття не містить застережень щодо територіальної належності другої 

договірної сторони. Тобто асоціюватись із ЄС можуть як європейські, так і 

неєвропейські країни. Отже, ст. 217 Договору про функціонування ЄС має 

рамковий характер і покликана лише створювати правові підстави для 

укладання відповідних угод про асоціацію, конкретний зміст яких визначається 

в кожному випадку окремо – залежно від цілей та завдань таких угод.  

Нечіткість дефініції сприяла тому, що в дослідженнях, присвячених цій 

проблематиці, сформувалися різні підходи до характеристики правової 

природи інституту асоціації з ЄС. Так, ряд учених (М. Микієвич, М. Бірюков) 

вважають, що, попри значні особливості, асоціація є формою неповного 

членства в цьому міждержавному об’єднанні [214, с. 72; 19, с. 10]. Інші 

науковці (В. Муравйов, Ю. Щокін, І. Березовська) доводять, що в межах ЄС 

статус асоційованого члена відсутній як de jure, так і de facto, а асоціація являє 

собою організаційно-правову форму поглибленого співробітництва ЄС із 

зовнішніми партнерами – третіми країнами і міжнародними організаціями. На 

обґрунтування своєї позиції названі вчені наводять такі аргументи. По-перше, 

асоційоване членство в міжнародній організації – це завжди неповна, 

обмежена, часткова участь суб’єкта міжнародного права у міжнародному 

договорі (чи договорах), які засновують цю організацію. По-друге, внаслідок 

такої неповної участі в установчому акті чи статуті можливості держави брати 

участь у структурах організації суттєво обмежені: вона може або бути 

представленою в її органах із правом дорадчого голосу, або мати такі ж 

повноваження, як і повні члени міжнародної організації, але тільки в конкретно 

визначених органах, які забезпечують виконання зобов’язань за тією частиною 

установчого договору, до якої асоційована держава долучилася.  

Виходячи з цього, в юридичному сенсі в ЄС немає і ніколи не було 

держав – асоційованих членів. Адже країни, з якими Союз має асоціативні 

відносини, взагалі не беруть участі в установчих договорах цього 
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міждержавного об’єднання, а правовою основою створення асоціації та 

подальшого співробітництва є міжнародна угода, укладена між ЄС і третьою 

країною. При цьому асоціація залишається відносинами між різними 

сторонами, навіть якщо вони тісно взаємопов’язані: асоційована країна не є 

членом Союзу, хоча й підтримує з ним двосторонні відносини на рівноправній 

основі.  

Крім того, партнери ЄС по асоціації не представлені в інститутах Союзу і 

не мають права брати участі в їх діяльності навіть із правом дорадчого голосу. 

Натомість, оскільки асоціація започатковує тривалі зв’язки, угоди про 

асоціацію, як правило, передбачають створення спільних інститутів, 

покликаних забезпечувати регулярне співробітництво між сторонами [289, 

с. 469; 459, с. 109–110; 14, с. 19–45].  

Вбачається, що останній підхід до визначення правової природи 

інституту асоціації в межах ЄС є більш обґрунтованим. Дійсно, в установчих 

договорах ЄС не передбачено статусу асоційованого члена, а правовою 

основою асоціативних відносин держав-партнерів із Союзом слугують 

міжнародні угоди, а не участь (бодай часткова) в установчих актах цього 

міждержавного об’єднання.  

Справедливим є й те, що для більшості угод про асоціацію характерно не 

залучення країн-партнерів до роботи інститутів ЄС, а створення на визначених 

у цих документах засадах своєрідного організаційного механізму, який 

складається зі спільних органів співробітництва: Ради асоціації, Комітету 

асоціації та Парламентського комітету асоціації, склад яких формується на 

паритетній основі. Ради асоціації зазвичай наділяються повноваженнями з 

прийняття юридично обов’язкових рішень. Такі рішення ухвалюються з метою 

імплементації та подальшого розвитку положень угоди про асоціацію і за умов 

чіткості зобов’язань, які в них містяться, можуть мати пряму дію в межах 

правопорядків ЄС та країн – учасниць асоціації [509]. Важливою ознакою 

рішень, ухвалюваних органами асоціації, є те, що вони здатні виступати 

правовим інструментом екстратериторіальної дії права Союзу, тобто 
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поширення його норм, принципів і цінностей на правопорядки країн, що не є 

членами цього міждержавного об’єднання.  

Угоди про асоціацію не регламентують створення судових інстанцій у 

системі спільних інститутів. Виняток становить лише Угода про ЄЕП, в 

організаційному механізмі якої передбачено функціонування Суду ЄАВТ, 

проте його юрисдикція поширюється тільки на держави-члени цієї організації. 

Щодо інших угод про асоціацію між ЄС і третіми країнами – суперечки між 

ними вирішуються незалежними арбітражними органами, заснованими на 

рівноправній основі сторонами спору і Радою асоціації [134, с. 262]. В межах 

правопорядку Союзу повноваження з попередньої перевірки відповідності 

змісту угоди про асоціацію установчим договорам ЄС, а також її тлумачення 

віднесено до юрисдикції Суду ЄС. Суд ЄС також виносить рішення щодо 

інтерпретації актів спільних інститутів у межах угод про асоціацію [265, с. 258–

259].  

Як зазначалося, ст. 217 Договору про функціонування ЄС не встановлює 

якихось вимог до угод про асоціацію, у ній просто говориться про те, що 

асоціація передбачає «взаємні права та обов’язки». Тим самим підкреслюється, 

що спільною метою будь-якої асоціації з ЄС є створення правових рамок для 

привілейованих відносин без визначення чітких правил щодо можливого змісту 

таких відносин. До певної міри цю прогалину було заповнено рішеннями Суду 

ЄС, який установив мінімальні та максимальні стандарти щодо змісту угод про 

асоціацію [227, с. 222, 248, 252]. Зокрема, Суд визначив, що межі угод про 

асоціацію можуть сягати «всіх сфер, охоплених Договором про заснування 

Європейського співтовариства (нині – Договором про функціонування ЄС. – 

О. С.)». Виходячи з цього, вважається, що стосовно укладання угод про 

асоціацію на підставі ст. 217 Союз має настільки широкі повноваження, що всі 

галузі, на які поширюється його компетенція, можуть стати об’єктом 

регулювання таких угод. Також відповідно до цих вимог угоди про асоціацію 

мають бодай до деякої міри вести до участі третіх країн чи міжнародних 

організацій у системі Союзу [506]. Тобто, як правильно наголошує 
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Ю. Юмашев, неодмінною умовою асоціації з ЄС є зацікавленість в 

економічних цілях Союзу та бажання поділяти його «політичну 

філософію» [460, с. 27].  

Йдеться про те, що створення асоціації між ЄС і третьою країною 

повинне мати під собою економічне та політичне підґрунтя. Економічна 

складова асоціації між ЄС і третьою країною полягає в тому, що така країна (чи 

група країн) отримує доступ до внутрішнього ринку Союзу на підставі 

лібералізації режиму торгівлі або створення між нею і ЄС зони вільної торгівлі 

чи навіть митного союзу.  

Лібералізація торгівлі здійснюється шляхом запровадження 

преференційного режиму у взаємній торгівлі товарами, а також послугами і 

капіталами з можливою перспективою створення у майбутньому зони вільної 

торгівлі між сторонами (такі положення містяться, наприклад, в Угоді про 

асоціацію між ЄС і Тунісом 1995 р.) [521]. 

Зона вільної торгівлі (ЗВТ) передбачає, що партнери по ЗВТ (ЄС і третя 

країна/треті країни) зобов’язуються скасувати імпортні митні збори і квоти 

(кількісні обмеження) в торгівлі між собою. Водночас кожна зі сторін 

залишається вільною в односторонньому порядку встановлювати митні збори 

на товари, що імпортуються на її територію з країн, що не є учасницями 

ЗВТ [452, с. 348]. Створення ЗВТ лежить, наприклад, в основі асоціації між ЄС 

і країнами Середземномор’я, а також країнами ЄАВТ.  

Ступінь інтеграційного залучення економік партнерів у межах митного 

союзу є більшим порівняно із ЗВТ. Тут у торгівлі між його учасниками мита і 

квот також не існує, але, крім цього, сторони погоджуються застосовувати до 

товарів, що надходять до митного союзу ззовні (з інших країн), єдиний збір – 

спільний митний тариф [292, с. 511]. Прикладом запровадження митного союзу 

на підставі угоди про асоціацію може слугувати Угода між ЄС і Туреччиною 

(Анкарська угода) 1963 р. [471]  

Поряд із економічною основою важливим елементом асоціації з ЄС є її 

політична складова, що полягає у створенні відповідних рамок для політичного 
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діалогу з метою розвитку політичних відносин між сторонами [552, с. 980]. 

Причому орієнтиром для розвитку відносин у політичній сфері є принципи і 

цінності Союзу, посилання на які включаються до тексту угод про асоціацію у 

вигляді положень щодо дотримання демократичних свобод, прав людини, 

верховенства права тощо. Крім того, практика укладання Союзом угод про 

асоціацію свідчить про те, що в їх основі часто лежить спеціальна політична 

стратегія, розроблена ЄС щодо групи держав певного регіону з урахуванням 

конкретних пріоритетів регіонального співробітництва саме з цими країнами. В 

такому випадку угоди про асоціацію є своєрідним інструментом реалізації 

зовнішньої регіональної політики ЄС щодо третіх країн. Як приклад можна 

навести регіональну політику ЄС «Процес стабілізації та асоціації», що 

втілилася в угодах про стабілізацію та асоціацію з країнами Балканського 

регіону; Європейську політику сусідства та Східного партнерства та її 

реалізацію в новітніх угодах про асоціацію зі східноєвропейськими країнами 

(Україною, Грузією, Молдовою) та ін.  

Водночас при встановленні асоціативних відносин із третіми країнами 

ЄС виходить із того, що відмінності у законодавстві та неузгодженість 

регулятивних механізмів можуть поставити під загрозу цілісність внутрішнього 

ринку та негативно вплинути на політичну стабільність. Тому в угоди про 

асоціацію, як правило, закладаються положення щодо обов’язкової 

імплементації певних елементів European Union acquis (acquis communаиtaire) у 

правову систему третьої країни.  

Термін «European Union «acquis» (EU «acquis», «acquis» ЄС) у перекладі 

з французької означає «спільний доробок», «спільні надбання» Союзу. Його 

обсяг і зміст можуть змінюватися залежно від сфери застосування. 

У внутрішній сфері застосування EU acquis охоплює норми і принципи, для 

ухвалення яких держави-члени делегували частину суверенних владних 

повноважень на рівень ЄС. Це так званий базовий acquis, що охоплює спільні 

правові досягнення в рамках Європейських співтовариств і Союзу, які не 

підлягають зміні або перегляду. У зовнішній сфері застосування (тобто для 
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третіх країн, що претендують на членство, асоціацію або співробітництво з ЄС) 

acquis містить норми, принципи і цінності, до яких необхідно наблизити 

національну правову систему [265, с. 25, 35, 62]. Особливість правових 

стандартів ЄС у зовнішній сфері застосування полягає у тому, що їх зміст 

виробляється у процесі співробітництва держав-членів у рамках ЄС і діяльності 

його інститутів, а потім поширюється на треті країни, які формально не беруть 

участі в процесі їх створення, але добровільно погоджуються імплементувати 

зазначені норми і принципи у національне законодавство [363, с. 7–27].  

Конкретний обсяг acquis, із яким третя країна має гармонізувати 

національне право і законодавство, залежить від цілей угоди про асоціацію, 

проте слід констатувати, що існує прямий зв’язок між обсягом acquis, що 

підлягає імплементації, та ступенем інтеграції такої країни до ЄС. Тобто, чим 

більше преференцій отримує третя країна у взаємовідносинах із Союзом, чим 

ширший доступ до внутрішнього ринку їй надається та чим тісніше політичне 

співробітництво пропонується – тим більший масив норм, принципів і 

цінностей ЄС їй доведеться запровадити до національної правової системи.  

Отже, встановлення асоціації між ЄС і третьою країною поряд із 

економічною і політичною охоплює й правову складову. 

Крім того, ступінь необхідної імплементації acquis ЄС залежить від того, 

чи має на меті угода про асоціацію запровадження привілейованого 

співробітництва з деякими суб’єктами міжнародного права, які не можуть чи не 

хочуть бути прийнятими до ЄС, чи все ж таки вона передбачає створення 

тісних асоційованих зв’язків як передумови для набуття повноправного 

членства в цьому наднаціональному об’єднанні. Нечіткість формулювань 

ст. 217 Договору про функціонування ЄС створює можливості для 

використання цієї норми в обох випадках.  

Асоціація з перспективою вступу є перехідним режимом, у рамках якого 

забезпечується поступове зближення асоційованої країни з Союзом та 

відбувається її підготовка до майбутнього приєднання. Необхідно зазначити, 

що відповідно до ст. 49 Договору про функціонування ЄС такий формат 
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асоціації може створюватися тільки з європейськими країнами. Асоціація 

другого виду є організаційно-правовою формою, що забезпечує найвищий 

рівень співробітництва між Союзом і третіми країнами, з якими в нього 

склались особливі історичні, географічні чи політичні зв’язки, або слугує 

заміною вступу до ЄС, якщо третя країна поки що не готова чи не бажає 

ставати його членом, хоча хотіла б мати привілейовані відносини із цим 

інтеграційним об’єднанням [14, с. 35].  

Слід зазначити, що динамічний розвиток ЄС, а також безпрецедентне 

розширення його кількісного складу до 28 держав-членів зумовило подальшу 

трансформацію інституту асоціації. Зокрема, однією з новел Лісабонського 

договору (прийнятого саме з метою пристосування Союзу до нових вимог) 

стала ст. 8 (1), відповідно до якої: «Союз розвиває з сусідніми країнами 

привілейовані відносини з метою створення простору процвітання і 

добросусідства, який ґрунтується на цінностях Союзу та характеризується 

тісними та мирними відносинами на основі співробітництва». Далі 

визначається, що на реалізацію вищезазначених положень «Союз може 

укладати спеціальні угоди із зацікавленими країнами, якими 

встановлюватимуться взаємні права й обов’язки та передбачатиметься 

можливість проведення спільних дій» (ст. 8 (2)).  

Наведені положення створюють юридичні підстави для формування нової 

групи договорів про асоціацію – угод із сусідніми країнами (так званих угод про 

сусідство) [516, с. 323–324]. Виходячи з цього, вбачається, що в системі 

договірних асоціативних відносин ЄС із третіми країнами та міжнародними 

організаціями відбудуться певні модифікації, у результаті яких загальну 

класифікацію видів асоціації можна буде подати так:  

Договірна асоціація:  

1. Асоціація з європейськими країнами:  

1) асоціація з сусідніми європейськими країнами (Грузія, Молдова, 

Україна);  
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2) асоціація з іншими європейськими країнами (держави – члени ЄАВТ, 

Балканські країни);  

2. Асоціація з неєвропейськими країнами:  

1) асоціація з сусідніми неєвропейськими країнами (Середземноморський 

союз); 

2) асоціація з країнами в інших регіонах світу:  

а) асоціація з розвиненими країнами (наприклад, із Ізраїлем); 

б) асоціація з країнами, що розвиваються (наприклад, із країнами АКТ).  

Щодо процедури укладання угод про асоціацію, то після набуття 

чинності Лісабонським договором вона почала регулюватися ст. 218 Договору 

про функціонування ЄС (колишня ст. 300 Договору про заснування 

Європейського співтовариства). На думку М. Микієвича, у межах процесу 

укладання угоди про асоціацію можна виділити підготовчий етап, на якому 

здійснюється ведення переговорів, і власне етап укладання угоди [214, с. 74]. 

Відповідно до положень ст. 218 повноваження із відкриття переговорів, 

схвалення директив щодо ведення переговорів, санкціонування підписання 

угод та їх укладання покладаються на Раду ЄС. Комісія надає рекомендації Раді 

ЄС, яка приймає рішення про початок переговорів і призначає, залежно від 

предмета планованої угоди, представника Союзу на переговорах або керівника 

переговорної групи. Рада може направляти директиви на адресу представника 

на переговорах і призначати спеціальний комітет, який надає консультації в 

процесі ведення переговорів. На пропозицію представника на переговорах Рада 

санкціонує підписання угоди і, за необхідності, приймає рішення про порядок її 

тимчасового застосування, тобто до набуття нею чинності. Також на 

пропозицію представника на переговорах Рада приймає рішення про укладання 

угоди. Слід зазначити, що укладання угоди про асоціацію обов’язково потребує 

схвалення Європейського Парламенту. За невідкладної ситуації Європейський 

Парламент і Рада за взаємною згодою можуть установити термін надання 

такого схвалення. Для угод про асоціацію передбачено, що Рада повинна 

приймати свої рішення одноголосно. Після отримання схвалення від 
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Європейського Парламенту угода може бути укладена. Водночас будь-яка 

держава-член, Парламент, Рада чи Комісія можуть зробити запит до Суду ЄС 

щодо надання висновку про відповідність планованої угоди установчим актам 

ЄС. У разі негативного висновку Суду ЄС із цього питання угода може набути 

чинності тільки тоді, коли до неї будуть внесені відповідні зміни або після 

перегляду установчих договорів ЄС.  

Укладені згідно з встановленою процедурою міжнародні угоди про 

асоціацію інкорпоруються у правопорядок ЄС і стають невід’ємною складовою 

системи джерел його права. При цьому з прецедентної практики Суду ЄС 

випливає, що дані угоди інтегруються у право Союзу автоматично, не 

потребуючи додаткових заходів із їх імплементації чи трансформації [503].  

2.2.2 «Покоління» угод про асоціацію між ЄС та третіми країнами. На 

сьогодні ЄС має асоціативні відносини з близько ста країнами світу – як із 

високорозвиненими 
13

, так і з тими, що розвиваються 
14

. Проте, як визначено у 

ст. 49 Договору про ЄС, лише європейська держава, яка поважає цінності 

Союзу та зобов’язується втілювати їх у життя, може звернутись із заявою про 

прийняття її в якості члена до складу цього міждержавного об’єднання [214, 

с. 580]. Виходячи з цього положення, а також із предмета нашого дослідження, 

вбачається, що особливий інтерес для нас становлять угоди про асоціацію, 

укладені Союзом із третіми країнами європейського регіону. Залежно від 

періоду укладання, цілей і завдань, складу учасників, а також сфер, охоплених 

регулюванням асоціативних угод, їх можна об’єднати в певні групи, 

виокремивши відповідні «покоління» даних договорів. Такий 

диференційований підхід дасть змогу дослідити еволюцію договірно-правових 

засад регулювання асоціативних відносин між ЄС та третіми країнами 

європейського регіону та сприятиме визначенню найбільш оптимальних 

                                                
13 Наприклад, галузеві угоди, що встановлюють асоціативні відносини між ЄС і Швейцарією (зокрема, Угоди 

про наукове і технологічне співробітництво; про взаємне визнання стандартів; про вільний рух людей; про 

охорону довкілля – всі 2002 р. тощо). 
14 Наприклад, Угода Котону між ЄС і 78 країнами Африки, Карибського і Тихоокеанського басейнів (АКТ) 

2000 р.  
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правових шляхів подальшого розвитку асоціативних відносин між Україною та 

ЄС.  

Слід зазначити, що назви міжнародних договорів, які регламентують 

асоціативні відносини між ЄС і третьою країною, не завжди формулюються як 

«угоди про асоціацію». Головною кваліфікаційною ознакою асоціативної угоди 

виступає правова підстава її укладання. Нині можливість укладання Союзом 

угод про асоціацію з третіми країнами визначена у ст. 217 Договору про 

функціонування ЄС (колишня ст. 238 Римського договору про заснування 

ЄЕС).  

Першим реальним прикладом застосування ст. 238 були Угоди про 

асоціацію з Грецією і Туреччиною [552, с. 980]. У травні 1959 р. Греція, а в 

липні того ж року Туреччина звернулися до ЄЕС із проханням прийняти їх до 

складу Співтовариства як повноправних членів. Проте ці країни мали значно 

нижчий рівень економічного розвитку, ніж держави – члени ЄЕС. Водночас, 

враховуючи те, що Греція – європейська країна, яка на той час вже була членом 

НАТО, щодо неї було прийнято рішення про встановлення співробітництва на 

підставі ст. 238 Договору про заснування ЄЕС, тобто асоціації. Попри те, що 

Туреччину лише умовно можна вважати європейською країною (оскільки на 

європейському континенті розташована незначна частина – близько 3 % – її 

території) подібний формат відносин було запропоновано і їй.  

Після тривалих переговорів Угода про асоціацію з Грецією (Афінська 

угода) була підписана 9 липня 1961 р. та набула чинності 1 листопада 1962 р. 

після її ратифікації ЄЕС та всіма його державами-членами і Грецією [470]. 

Угода про асоціацію з Туреччиною (Анкарська угода) була підписана 

12 вересня 1963 р. і набула чинності 1 грудня 1964 р. також після її ратифікації 

всіма сторонами [471]. Саме ці договори про асоціацію між Співтовариством і 

третіми (європейськими) країнами можуть бути визначені як угоди «першого 

покоління».  

Обидві країни-партнери розглядали асоціативні відносини лише як 

перехідний етап на шляху до набуття повного членства у Співтовариствах. 
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Підтвердженням цього були відповідні положення Угод про асоціацію про те, 

що Угоди покликані полегшити приєднання Греції та Туреччини до ЄЕС у 

майбутньому. З цією метою Угода про асоціацію з Грецією встановлювала 

двадцятидворічний перехідний період, протягом якого країна мала 

підготуватися до того, щоб у повному обсязі взяти на себе зобов’язання члена 

ЄЕС. Анкарська ж угода передбачала три етапи зближення Туреччини з ЄЕС: 

попередній (від п’яти до дев’яти років), перехідний (дванадцятирічний) і 

остаточний. Зміст попереднього етапу визначався Тимчасовим протоколом до 

Угоди, згідно з яким на початковому етапі узгоджувалися лише питання щодо 

лібералізації торгівлі. Співтовариство зобов’язувалося надати Туреччині режим 

найбільшого сприяння та значні пільги в рамках тарифних контингентів на 

ввезення основних товарів турецького експорту (в тому числі 

сільськогосподарської продукції). Протягом перехідного періоду планувалося 

створити митний союз між Туреччиною й ЄЕС та сприяти узгодженню її 

економічної політики з економічною політикою Співтовариства. 

Встановлювалося, що після проведення необхідних заходів обома сторонами 

(тобто на остаточній стадії) Туреччина також може бути прийнятою до ЄЕС. 

Отже, Афінську та Анкарську угоди можна визначити як змішані угоди про 

асоціацію, що укладалися з метою приєднання Греції та Туреччини до 

Європейських співтовариств.  

Зміст Афінської та Анкарської угод деякою мірою відтворював 

відповідні положення Римського договору про заснування ЄЕС. Наприклад, в 

Угоді про асоціацію з Грецією поряд із нормами про лібералізацію торгівлі (у 

тому числі надання певних митних і торговельних преференцій для спрощення 

реалізації продукції цієї країни в межах спільного ринку) містилися статті, що 

регулювали питання оподаткування, зближення економічної політики і 

політики у сфері сільського господарства, координації фінансової політики 

тощо. Для забезпечення ефективної реалізації наведених положень Греція 

зобов’язувалася гармонізувати національне законодавство з необхідним 

обсягом права Спільного ринку ЄЕС.  
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Норми Угоди про асоціацію з Туреччиною регулювали питання 

співробітництва у сфері сільського господарства, свободи пересування 

працівників і капіталів, надання послуг, транспорту, оподаткування, 

конкуренції, заборони дискримінації, зближення законодавства тощо.  

Завдяки проведенню постійних консультацій між Співтовариством і 

країнами-партнерами створювалась основа для координації всіх аспектів 

виконання положень Афінської та Анкарської угод і подальшого розвитку 

відносин. Координаційні заходи здійснювалися постійними спільними 

інститутами [460, с. 28, 148–149]. Зокрема, для контролю за виконанням Угод 

про асоціацію з Грецією та Туреччиною в обох випадках передбачалося 

створення Рад асоціацій, які формувались із членів Ради ЄЕС та Європейської 

Комісії, з однієї сторони, та представників урядів асоційованих країн – з другої. 

Ради мали збиратися не рідше, ніж раз на рік. Рішення ухвалювалися Радами на 

основі консенсусу. Суперечки, які не вдавалося залагодити в рамках Рад 

асоціацій, підлягали розв’язанню через арбітражну процедуру. Угоди також 

передбачали можливість співробітництва депутатів парламентів держав – 

членів ЄЕС та парламентарів асоційованих країн.  

Задля сприяння поступовому економічному зростанню асоційованих 

країн та наближенню їх економічної структури до структури держав – членів 

ЄЕС Угоди передбачали надання обом країнам фінансової та технічної 

допомоги з боку ЄЕС [134, с. 263–264].  

Подальший розвиток відносин між Співтовариствами та асоційованими 

країнами зумовлювався деякими змінами в політичній ситуації та динамікою у 

реалізації визначених Угодами завдань. Зокрема, встановлення в Греції 

диктаторського режиму «чорних полковників» змусило ЄЕС призупинити 

виконання умов Угоди про асоціацію на період із 1968 – до 1974 р. Дія Угоди 

про асоціацію була поновлена тільки після повалення недемократичного 

режиму. 12 червня 1975 р. новий демократичний уряд Греції звернувся з 

офіційною заявою про вступ до ЄЕС [541, с. 317]. Статусу повноправного 

члена Європейських співтовариств Греція набула 1 січня 1981 р. (відповідно до 
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положень Договору про вступ Греції, підписаного в Афінах 28 березня 

1979 р.) [160, с. 160, 165], після чого Афінська угода втратила чинність. Вступ 

Греції поклав початок процесу розширення Європейських співтовариств на 

європейсько-середземноморський регіон.  

Щодо Туреччини, то політичні й економічні параметри внесли певні 

корективи до запланованої в Анкарській угоді послідовності етапів. Розвиток 

турецької економіки відбувався повільніше, ніж передбачалося, що було 

відображено в додатковому Протоколі до Угоди про асоціацію, підписаному 

23 листопада 1970 р. (набув чинності 1 січня 1973 р.). Відповідно до нього 

створення митного союзу між ЄЕС і Туреччиною відтерміновувалося на період 

у 12–22 роки з дати набуття Протоколом чинності. Туреччині надавалося право 

на тимчасове введення митних зборів для захисту деяких галузей економіки та 

пропонувалось адаптувати національну сільськогосподарську політику до 

спільної аграрної політики ЄЕС. Ситуація значно ускладнилася внаслідок 

окупації Туреччиною частини Кіпру, що призвело до загострення відносин між 

нею і Грецією та відхилення заяви Туреччини про вступ до ЄЕС, поданої в 

1987 р.  

На сьогодні співробітництво між ЄС і Туреччиною здійснюється на 

засадах митного союзу (впровадженого з 1 січня 1996 р.), проте перспективи 

членства цієї країни чим далі – тим більше віддаляються [393, с. 193]. Офіційне 

пояснення полягає в тому, що Туреччина досі не відповідає європейським 

конституційним стандартам у галузі прав людини. На Гельсінському саміті 

Європейської Ради у грудні 1999 р. було відзначено прогрес Туреччини на 

шляху до євроінтеграції та надано їй довгостроковий статус країни-кандидата. 

Проте на тлі сучасних тенденцій до нелегітимного посилення президентської 

влади, які загострилися після невдалої спроби військового перевороту, 

здійсненого влітку 2016 р., навіть ця віддалена перспектива стає дедалі більш 

примарною. Слід також зазначити, що сучасні науковці, досліджуючи питання 

зовнішніх зносин ЄС, не включають Анкарську угоду до договорів про 

асоціацію між ЄС і європейськими країнами, а відносять її до угод про 
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європейсько-середземноморське співробітництво [552, с. 983].  

Крім договорів із Грецією і Туреччиною, до групи асоціативних угод 

«першого покоління» належать угоди, укладені ЄЕС із двома іншими 

європейсько-середземноморськими країнами – Мальтою та Кіпром. Угода про 

асоціацію між ЄЕС та Мальтою була підписана 5 грудня 1970 р. і набула 

чинності 1 квітня 1971 р. [472] Угода про асоціацію між ЄЕС та Кіпром була 

підписана 19 грудня 1972 р. і набула чинності 1 червня 1973 р. [474]. Правовою 

базою цих договорів, так само як і попередніх, стала ст. 238 Римського 

договору про заснування ЄЕС. Проте на відміну від Афінської та Анкарської 

угод за складом учасників ці договори не можна назвати змішаними, оскільки 

їх сторонами були лише ЄЕС (без держав-членів) та країни-партнери. Зміст цих 

двох Угод майже збігався: подібними були сфери регулювання та правові 

засоби виконання намічених завдань.  

Угоди передбачали поетапне створення митного союзу між ЄЕС і 

Мальтою та Кіпром, тому переважна більшість їх тексту присвячувалася 

питанням поступової лібералізації торгівлі. Перший п’ятирічний підготовчий 

період мав завершитися створенням ЗВТ промисловими товарами; на другому 

етапі планувався перехід від ЗВТ до митного союзу. Сторони уклали ряд 

Додаткових протоколів, які дещо розширили сфери дії Угод про асоціацію, 

включивши до неї економічне та науково-технічне співробітництво. 

Протоколами передбачалося, що Співтовариство сприятиме диверсифікації та 

структурній перебудові економіки Мальти і Кіпру, розширенню їх економічної 

інфраструктури, збільшенню експорту, промисловому і науково-технічному 

співробітництву, прямим капіталовкладенням, а також надавати фінансову 

допомогу, здійснювати спільні заходи у сфері захисту довкілля тощо. У рамках 

реалізації запланованих заходів ЄЕС скасувало митні збори на імпорт 

практично всіх промислових та оброблених сільськогосподарських товарів із 

цих двох країн, а також встановило значні митні пільги на закупівлю їх 

сільськогосподарської продукції. Натомість Мальті та Кіпру було надано право 

неповного скасування зборів на імпорт із ЄЕС і митного захисту нових галузей 
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економіки з метою стимулювання їх розвитку.  

Передбачена Угодами з Мальтою і Кіпром інституційна структура 

асоціації майже повністю відтворювала ту, що визначалася відповідними 

положеннями Афінської та Анкарської угод. Крім того, у довгостроковій 

перспективі не виключалася можливість приєднання Мальти і Кіпру до 

Європейських співтовариств [460, с. 145–146]. Таке приєднання дійсно 

відбулося у 2004 р. під час найбільшої «хвилі» розширення ЄС на центрально-

східноєвропейський регіон (про що йтиметься далі).  

Тим самим в основу правового механізму регулювання зв’язків між 

Співтовариством та асоційованими країнами «першого покоління» були 

закладені норми і принципи Римського договору щодо співробітництва в 

торговельній та економічній сферах, а також у деяких суміжних галузях 

(конкуренція, оподаткування та ін.). Економічне і торговельне співробітництво 

здійснювалося на преференційних засадах (таку практику Європейські 

співтовариства зазвичай використовували в міжнародних угодах із третіми 

країнами, що розвиваються). Особливістю угод про асоціацію «першого 

покоління» було те, що їх кінцева мета, хоча й у доволі обережній формі, але 

передбачала перспективу приєднання асоційованих країн до Співтовариств, 

проте не всіма країнами вона була реалізована (зокрема, Туреччина досі не є 

членом ЄС).  

До «другого покоління» асоціативних угод ЄС із європейськими країнами 

належить Угода про Європейський економічний простір (ЄЕП), укладена між 

ЄС та державами – членами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – 

регіональної міжнародної організації економічного співробітництва [89, с. 202]. 

ЄАВТ була створена на основі Стокгольмської конвенції, підписаної 4 січня 

1960 р. (набула чинності 3 травня 1960 р.) сімома європейськими країнами: 

Австрією, Великою Британією, Данією, Норвегією, Португалією, Швецією та 

Швейцарією 
15

. Вважається, що ініціатором її створення виступила Велика 

                                                
15 У 1961 р. до ЄАВТ приєдналася Фінляндія, а у 1970 р. – Ісландія. Згідно зі спеціальним протоколом від 

4 січня 1960 р. Ліхтенштейн став асоційованим членом ЄАВТ; повноправне членство князівства в організації 

було оформлено лише в 1991 р. [74, с. 159–163; 25, С. 131]. 
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Британія, яка, з одного боку, прагнула бути учасницею європейських 

інтеграційних процесів, а з другого – не бажала делегувати частину суверенних 

владних повноважень на наднаціональний рівень, як цього вимагала участь у 

Співтовариствах. Саме тому тривалий час ЄАВТ розглядалась як очолювана 

Великою Британією структура, що мала скласти альтернативу ЄЕС. Проте 

головна мета ЄАВТ від початку її заснування була менш амбітною, ніж у ЄЕС, 

оскільки передбачала створення не спільного ринку, а ЗВТ, у межах якої 

скасуванню підлягали митні збори тільки на промислові товари (лібералізацію 

торгівлі сільськогосподарськими товарами планувалося проводити шляхом 

укладання двосторонніх угод) [214, с. 78]. До того ж у своїй діяльності ця 

організація спиралася не на комунітарні (наднаціональні) методи, а на 

«класичні» міжнародно-інституційні механізми і засоби правового 

регулювання.  

Невдовзі стало зрозумілим, що в економічному сенсі ЄАВТ не в змозі 

конкурувати з ЄЕС, що змусило деяких членів ЄАВТ (передусім саму Велику 

Британію) переглянути свої позиції щодо участі у Співтовариствах [162, с. 85–

86]. Після вступу до ЄЕС та, відповідно, виходу з ЄАВТ Великої Британії, 

Австрії, Данії, Португалії, Фінляндії та Швеції невеликі країни, що в ній 

залишились (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Швейцарія) почали зазнавати 

суттєвих збитків у зовнішній торгівлі. Проте з різних причин ці країни не 

бажали набувати повного членства в ЄС. У зв’язку з цим, як слушно наголошує 

О. Гріненко, очевидною стала неможливість подальшого антагоністичного 

існування ЄАВТ і ЄЕС [68, с. 294].  

Тому в травні 1992 р. було підписано Угоду про Європейський 

економічний простір (ЄЕП), яка набула чинності з 1 січня 1994 р. [475]. Її 

учасниками є ЄС, його держави-члени і такі держави – члени ЄАВТ, як 

Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн. Тобто за своїм складом ця Угода є 

змішаною і багатосторонньою. Водночас ряд дослідників звертають увагу на 

те, що на основі Угоди про ЄЕП були створені та функціонують інститути, які 

виявляють риси так званої консолідованої двосторонності. Це означає, що 
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обидві сторони зазначеної Угоди утворюють групи країн, які беруть участь у 

процесі прийняття рішень [553, с. 1–57; 227, с. 214–215].  

Угода про ЄЕП – це угода про асоціацію, укладена на підставі ст. 217 

Договору про функціонування ЄС. Поряд з тим у системі угод про асоціацію 

між ЄС та європейськими країнами цей договір займає особливе місце, 

оскільки такого рівня співробітництва і глибини інтеграційних зв’язків досі не 

було передбачено жодною іншою асоціативною угодою ЄС. Як наголошує 

В. Муравйов, Угода про ЄЕП до певної міри є унікальною в договірній 

практиці європейських інтеграційних організацій, тому що майже повністю 

відтворює положення Договору про заснування Європейського співтовариства 

(нині Договору про функціонування ЄС) щодо співробітництва в економічній 

сфері. Крім того, додатки і протоколи до Угоди містять положення багатьох 

актів інститутів ЄС або відсилання до них і таким чином разом із положеннями 

Угоди про ЄЕП закріплюють переважну більшість норм, що складають acquis 

communаиtaire. Така структура Угоди пояснюється тим, що коли під час роботи 

над її проектом виникла проблема стосовно включення до тексту відповідних 

частин «спільного доробку» ЄС, з’ясувалося, що з огляду на масштаби цієї 

роботи фактично буде неможливо ідентифікувати та повністю інкорпорувати 

необхідні положення в майбутню угоду. Тому розробники проекту вирішили, 

що краще використати техніку відсилання до відповідних положень acquis 

communаиtaire в додатках та протоколах, які є складовою частиною Угоди про 

ЄЕП. На основі з цього В. Муравйов визначає даний договір як «глобальну 

Угоду про асоціацію, оскільки вона створює для асоційованих країн статус, 

який фактично є заміною членства в ЄС» [227, с. 231].  

Про широкомасштабний характер Угоди про ЄЕП свідчить передусім її 

структура. Угода складається з преамбули і дев’яти частин, які стосуються 

цілей і принципів, чотирьох основних свобод Спільного ринку (вільний рух 

товарів, послуг, робочої сили та капіталів), сфер, суміжних із цими свободами 

(конкурентних та антимонопольних правил; заборони дискримінації щодо 

внутрішнього оподаткування; соціальної політики; захисту прав споживачів; 
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підприємницької діяльності; спрощення контролю на кордонах та 

співробітництва у митних справах; співробітництва в галузі енергетики, вугілля 

та сталі; застосування технічних стандартів; взаємне визнання дипломів про 

освіту та ін.); співробітництва поза межами чотирьох свобод (зокрема у сферах 

транспорту, охорони довкілля, захисту прав інтелектуальної власності, 

статистики, державної допомоги та державних закупівель), діяльності спільних 

інститутів асоціації тощо.  

Як зазначається у ст. 1 (1) цього документа, «метою даної Угоди про 

асоціацію є сприяння сталому і збалансованому розвитку торгівлі та 

економічних відносин між Сторонами шляхом запровадження рівних умов для 

конкуренції та однакових правил, спрямованих на створення єдиного 

Європейського економічного простору» [475]. Тобто йдеться про створення 

ринку, який охоплює територію ЄС та асоційованих країн, де діють єдині 

правила для регулювання відносин між суб’єктами підприємницької діяльності 

всіх учасників Угоди [227, с. 232–234, 280].  

Водночас мета створення гармонізованого середовища між ЄАВТ та ЄС в 

економічній, торговельній і суміжних галузях потребує відповідного правового 

забезпечення. Ось чому створення спільних гармонізованих норм та їх 

ефективна імплементація належить до пріоритетних завдань Угоди про ЄЕП. 

Ключовим методом ефективної імплементації спільних норм є однакове 

тлумачення положень Угоди про ЄЕП, а також положень, що містяться в 

49 протоколах і 22 додатках до неї, та законодавства ЄС, до якого відсилає 

Угода. Інакше кажучи, держави – члени ЄАВТ повинні були імплементувати 

доволі великий обсяг релевантного acquis communаиtaire в тому вигляді, в 

якому він існував на час підписання договору, а потім постійно застосовувати 

так звану процедуру гомогенності, передбачену Угодою [552, с. 988].  

Гомогенність acquis ЄС та acquis ЄЕП, як зазначає Р. Петров, є 

відмінною ознакою даної Угоди. Ця процедура передбачає своєчасну 

імплементацію acquis ЄС, який був прийнятий уже після підписання Угоди про 

ЄЕП (так званого динамічного acquis) у правові системи держав – членів 
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ЄАВТ. Процедура гомогенності має дві складові: по-перше, вона передбачає 

своєчасну інкорпорацію законодавства ЄС в Угоду про ЄЕП; по-друге, 

одноманітне тлумачення acquis та положень Угоди про ЄЕП.  

При цьому релевантний acquis communаиtaire в Угоді про ЄЕП поряд із 

деякими положеннями установчих актів ЄС і вторинним законодавством, до 

яких відсилають протоколи і додатки до Угоди, охоплює також прецедентну 

практику Суду ЄС, що склалася на час підписання цього договору, деякі акти 

рекомендаційного характеру, не наділені обов’язковою юридичною силою 

(наприклад, такі акти «м’якого права», як комюніке та рекомендації 

Європейської Комісії, резолюції та рекомендації Ради ЄС), загальні принципи 

права і навіть окремі доктринальні положення, сприйняті інститутами Союзу. 

Щодо динамічного acquis – Угода не зобов’язує держави – члени ЄАВТ 

імплементувати його в національні правопорядки, проте значний обсяг цього 

доробку впроваджується ними до національного законодавства на 

«добровільних і партнерських» засадах [265, с. 94–104]. Слід також зазначити, 

що державам – членам ЄАВТ не надається жодної фінансової чи експертної 

допомоги з боку ЄС для здійснення гармонізації національного законодавства з 

правом ЄС.  

Відмітним є те, що порівняно з іншими угодами про асоціацію між ЄС і 

третіми країнами Угода про ЄЕП передбачає розширений інституційний 

механізм, який поряд із традиційними для угод про асоціацію структурами 

(Спільна рада, Спільний комітет, Парламентський комітет) включає також 

Контролюючий орган ЄАВТ, основною функцією якого є нагляд за 

дотриманням правил конкуренції в межах ЄЕП, та судові органи – Суд ЄАВТ і 

Суд першої інстанції ЄАВТ 
16

. На ці інститути покладається забезпечення 

                                                
16 Первинна редакція Угоди передбачала створення спільного судового органу ЄЕП, проте Суд ЄС висловив 

сумніви щодо сумісності цих положень із нормами установчих договорів ЄС, відповідно до яких забезпечення 

однакового тлумачення і застосування права ЄС покладається саме на нього. У своєму Висновку щодо цього 

Суд ЄС зазначив, що значна частина положень Угоди про ЄЕП збігається з положеннями первинного і 

вторинного права ЄС. Тому створення судового органу ЄЕП та наділення його повноваженнями тлумачити 

Угоду про ЄЕП може становити загрозу для автономії правопорядку Союзу, оскільки це потенційно зумовлює 

виникнення колізій між інтерпретаціями Суду ЄС і Суду ЄЕП. Врахувавши ці застереження, друга редакція 

Угоди про ЄЕП передбачила створення вже не спільного судового органу, а Суду ЄАВТ, юрисдикція якого 

поширюється винятково на держави – члени цієї організації [559]. 
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виконання положень Угоди про ЄЕП [475]. Крім того, передбачена участь 

держав – членів ЄАВТ без права голосу під час зустрічей та на засіданнях 

інститутів і деяких агенцій ЄС (наприклад,  Європейської агенції з охорони 

довкілля). Також держави – члени ЄАВТ мають право брати участь у роботі 

груп за інтересами; в обміні інформацією; у семінарах, конференціях та інших 

видах співробітництва [265, с. 99].  

Таким чином, Угода про ЄЕП, яка належить до «другого покоління» угод 

про асоціацію між ЄС і країнами європейського регіону, демонструє якісно 

новий рівень відносин із третіми країнами, який є значно глибшим за той, що 

був установлений на підставі угод «першого покоління». Відмінності можна 

провести за такими основними критеріями: кінцева мета та зумовлені нею 

завдання асоціативних угод, необхідний обсяг імплементації acquis ЄС, окремі 

елементи інституційної структури. Так, на відміну від угод про асоціацію 

«першого покоління» кінцева мета Угоди про ЄЕП не передбачає вступу 

держав – членів ЄАВТ до ЄС, а полягає у формуванні єдиного економічного 

простору. Реалізація цієї мети зумовлює максимально широке коло завдань в 

економічній, торговельній та суміжних сферах, а також охоплення 

інтеграційними заходами деяких нових галузей співробітництва (довкілля, 

інтелектуальної власності тощо). На реалізацію завдань, визначених Угодою 

про ЄЕП, держави – члени ЄАВТ імплементували безпрецедентно широкий 

обсяг acquis ЄС і продовжують діяльність з імплементації за допомогою 

процедури гомогенності. Також за Угодою про ЄЕП створено розширену 

систему спільних інститутів, наділених значними повноваженнями, у тому 

числі у правотворчій сфері.  

Слід зазначити, що, крім Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну, до складу 

ЄАВТ входить також Швейцарія, проте населення цієї країни на референдумі 

1992 р. не підтримало її участь в ЄЕП. Тому відносини асоціації між 

Швейцарією і ЄС регулюють численні секторальні угоди в окремих галузях 

співробітництва (так званий вертикальний підхід), на підставі яких 

здійснюється вибіркова інтеграція (наприклад, угоди про наукове і 
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технологічне співробітництво; про взаємне визнання стандартів; про вільний 

рух людей; про охорону довкілля – всі 2002 р. тощо). Нині таких угод 

налічується вже понад сто, що значно ускладнює адміністрування правової 

бази відносин між ЄС і Швейцарією [462, с. 44–50].  

Секторальні угоди зі Швейцарією, як і Угода про ЄЕП, передбачають 

інкорпорування норм, які в них містяться, а також визначених норм права ЄС, 

чинних на час підписання таких угод, до законодавства Швейцарії. Водночас на 

відміну від Угоди про ЄЕП більшість секторальних угод мають статичний 

характер, тобто вони містять вказівку на можливість, але не зобов’язання 

впроваджувати нові правові норми ЄС, що у підсумку може призвести до появи 

невідповідностей між нормами двосторонніх Угод між Швейцарією та ЄС і 

правом Союзу, яке швидко змінюється. Отже, Швейцарія на відміну від інших 

держав – членів ЄАВТ має менше можливостей впливати на законодавчий 

процес у ЄС (наприклад, вона не може направляти своїх експертів як 

спостерігачів до комітетів Союзу) або роботу агентств ЄС [578].  

Процес формування наступних двох «поколінь угод про асоціацію» – 

третього та четвертого – безпосередньо пов’язаний зі змінами, що відбулися 

на європейському континенті наприкінці ХХ ст. У результаті завершення 

«холодної війни», дезінтеграції СРСР і соціалістичного табору (зокрема 

ліквідації Організації Варшавського договору та Ради економічної 

взаємодопомоги) на Сході Європи вивільнився величезний геополітичний 

простір, позбавлений соціалістичного впливу. Для ЄС нехтування ним у 

процесі розширення своїх зовнішньополітичних інтересів було б стратегічною 

помилкою, адже політична нестабільність і соціально-економічні проблеми в 

країнах Центрально-Східноєвропейського регіону могли призвести до 

формування вкрай несприятливого оточення для держав – членів Союзу [167, 

с. 103]. В свою чергу країни колишнього східного блоку одностайно 

проголосили свій намір «повернутися до Європи» шляхом набуття членства в 

європейських інтеграційних організаціях. З кінця 80-х років Європейські 

співтовариства почали укладати перші угоди про торгівлю і співробітництво з 
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пострадянськими та постсоціалістичними країнами [536, с. 253].  

Водночас для подальшого розвитку відносин із цими країнами ЄС обрав 

диференційований підхід, відповідно до якого вони були поділені на три групи: 

держави Центральної та Східної Європи (далі – ЦСЄ), Балканські країни і так 

звані нові незалежні держави – колишні республіки СРСР. Такий 

субрегіональний поділ базувався не стільки на географічному, скільки на 

політичному підході, що відображав зовнішньополітичні стратегії та різні 

пріоритети ЄС у трьох регіонах Європи. До країн ЦСЄ були віднесені Польща, 

Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, Болгарія, Румунія та три держави 

Балтії – Естонія, Латвія і Литва. Відносини з ними будувалися на основі 

Європейських угод про асоціацію.  

Групу Балканських держав становили Хорватія, Албанія, Македонія, 

Сербія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина та Косово. Головне завдання ЄС щодо 

цих країн полягало у сприянні мирному врегулюванню регіональних 

конфліктів та припиненню військових дій, які в першій половині 1990-х років 

охопили територію колишньої Соціалістичної Федеративної Республіки 

Югославія (СФРЮ). Після нормалізації ситуації з цими країнами були 

підписані Угоди про стабілізацію і асоціацію.  

Група нових незалежних держав включала Росію та інші країни СНД, 

правовою основою взаємовідносин з якими стали Угоди про партнерство і 

співробітництво [135, с. 45–46].  

Європейські угоди та Угоди про стабілізацію і асоціацію, укладені між 

ЄС і країнами ЦСЄ, а також між ЄС і Балканськими країнами, можуть бути 

визначені як асоціативні угоди «третього покоління».  

Європейські угоди є угодами про асоціацію, оскільки правовою 

підставою їх укладення є ст. 217 Договору про функціонування ЄС. Попри те, 

що ці договори втратили чинність у 2007 р., після вступу до ЄС двох останніх 

із групи ЦСЄ країн – Болгарії та Румунії, їх аналіз має вагоме історичне 

значення з точки зору еволюції інституту асоціації в межах ЄС. За складом 

учасників Європейські угоди мали змішаний і двосторонній характер: їх 
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сторонами були, з одного боку, ЄС та його держави-члени, а з другого – 

конкретна країна ЦСЄ. Так, Угоди про асоціацію з Польщею і Угорщиною 

були підписані 16 грудня 1991 р. (набули чинності 1 лютого 1994 р.) [522; 523]; 

із Словаччиною – у жовтні 1993 р. (набула чинності 1 лютого 1995 р.) [524]; із 

Чехією – у грудні 1993 р. (набула чинності 1 лютого 1995 р.) [525]; із Румунією 

– у лютому 1993 р. (набула чинності 1 лютого 1995 р.) [526]; із Болгарією – у 

березні 1993 р. (набула чинності 1 лютого 1995 р.) [527]; з Естонією, Латвією і 

Литвою – у червні 1995 р. (набули чинності 1 лютого 1998 р.) [528; 529; 530]; із 

Словенією – у червні 1996 р. (набула чинності 1 лютого 1999 р.) [531].  

Структура та зміст усіх Європейських угод були майже ідентичними. 

Вони складались із преамбули та десяти розділів, а також протоколів і додатків 

до них. У змісті кожної з угод про асоціацію з країнами ЦСЄ визначались її цілі 

та загальні принципи. Преамбули Європейських угод наголошували на 

наявності традиційних зв’язків між ЄС, його державами-членами і цими 

країнами, а також спільних цінностей, які вони поділяють. При цьому поняття 

«спільні цінності» угоди не розкривали, фактично залишивши його тлумачення 

на розсуд органів конституційної юрисдикції країн ЦСЄ. Так, відповідно до 

рішення Конституційного суду Чехії «загальноєвропейські цінності» являють 

собою загальні принципи права, що випливають із європейської правової 

культури та європейських конституційних принципів [548, с. 555]. Водночас 

можна припустити, що «спільні цінності», на які посилались Європейські 

угоди, охоплювали також міжнародно-правові принципи та доктрини, оскільки 

країни ЦСЄ мали імплементувати значний обсяг джерел міжнародного права 

(провідні документи ООН та ОБСЄ, міжнародні конвенції щодо захисту прав 

людини тощо) [265, с. 113–114, 124]. 

Ключовим елементом Європейських угод були положення щодо 

створення ЗВТ між ЄС та асоційованими країнами, в межах якої 

лібералізувався рух різних груп товарів (зокрема, передбачалося поетапне – 

протягом десяти років – асиметричне скасування митних зборів і квот у 

торгівлі промисловими товарами, впровадження правил ЄС щодо торгівлі 
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сільськогосподарськими товарами та продукцією рибальства) та 

встановлювалися торговельні захисні інструменти [55]. Угоди також 

регламентували питання щодо співробітництва сторін у таких сферах, як 

лібералізація руху робочої сили, здійснення підприємницької діяльності, 

свободи надання послуг, руху капіталів та поточних платежів; конкурентна 

політика та інші економічні заходи; співробітництво в галузі запобігання 

незаконній діяльності; економічне, фінансове, науково-технічне, культурне 

співробітництво (у тому числі взаємодія в галузях енергетики, статистики, 

освіти тощо), обмін інформацією, інституційне забезпечення асоціації та ін. 

З метою ефективної реалізації намічених заходів у різних сферах 

співробітництва сторін Європейські угоди визначали необхідність зближення 

законодавчої бази країн ЦСЄ з правом ЄС.  

Окремий розділ Європейських угод було присвячено налагодженню 

політичного діалогу з асоційованими країнами. Слід зазначити, що наголос на 

необхідності проведення політичного діалогу є відмінною рисою угод про 

асоціацію третього та четвертого поколінь. Загалом при укладанні угод про 

асоціацію політичний критерій враховувався ЄС і раніше – Союз здебільшого 

заохочував країн-партнерів до розвитку демократичних політичних інститутів 

(прийняття демократичної конституції, проведення вільних і чесних виборів, 

підтримки стабільності уряду тощо). Так було, наприклад, при укладанні Угоди 

про асоціацію з Грецією та під час наступних переговорів із нею, а також із 

Португалією та Іспанією щодо їх вступу до Європейських співтовариств. 

Важливою умовою набуття цими країнами членства в європейських 

інтеграційних організаціях було визнано повагу і захист прав людини та 

зміцнення плюралістичної демократії [135, с. 73–74]. Проте, як слушно 

зауважив Дж. Піндер, тоді йшлося лише «про поглиблення демократичного 

ладу, а не про трансформацію соціалістичних держав у демократичні» [562, 

с. 235].  

Щодо Європейських угод їх положення стали основою для встановлення, 

по суті, нових відносин із країнами, що «повернулися до Європи» після 
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тривалого періоду вимушеної ізоляції і переживали складний етап соціально-

економічної та політичної модернізації. Отже, політична сфера була не просто 

складовою процесу асоціації країн ЦСЄ з ЄС, а стала ключовою умовою для 

успішного розвитку відносин та пріоритетом у реалізації їх подальших 

євроінтеграційних прагнень.  

Європейські угоди визначали політичний діалог як регулярний обмін 

поглядами на проблеми, що стосуються спільних інтересів. Поглиблення 

політичного діалогу відбувалося поетапно – від двостороннього до 

багатостороннього, а політичні консультації проводились у таких чотирьох 

форматах: між асоційованою країною та ЄС; між асоційованою країною та 

державами – членами ЄС; між асоційованими країнами на двосторонній основі; 

між асоційованими країнами на багатосторонній основі. Тим самим політичний 

діалог включав встановлення дипломатичних відносин, візити вищих 

посадових осіб, укладання договорів щодо розвитку політичного 

співробітництва у сферах взаємного інтересу, залучення асоційованих країн до 

спільних політичних заходів, взаємні консультації, регулярні саміти, зустрічі на 

міністерському рівні, формування спільних підходів до актуальних питань 

розвитку співробітництва та ін. Проведення таких заходів сприяло подоланню 

бар’єрів між його учасниками та запобіганню й ефективному розв’язанню 

конфліктів (у разі їх виникнення) [135, с. 85–86].  

Згодом політичні умови асоціації країн ЦСЄ з ЄС трансформувались у 

політичні детермінанти їх майбутнього вступу, хоча первинно підписання 

Європейських угод не розглядалось як початковий етап процесу приєднання 

країн центрально-східноєвропейського регіону до ЄС. У їх преамбулах лише 

зазначалося, що ці країни зацікавлені у перспективі набуття членства в ЄС, але 

не визначалося жодних взаємних зобов’язань з боку ЄС та його держав-членів. 

Фактично це означало, що одна сторона знає про наміри іншої, але не бере на 

себе кореспондуючих зобов’язань. При цьому обидві сторони розцінюють 

угоду про асоціацію як правовий інструмент досягнення цієї мети. Лише після 

засідання Європейської Ради у Копенгагені (червень 1993 р.), без формального 



 

 

192 

внесення змін до тексту Європейських угод, їх було проголошено основою для 

приєднання асоційованих країн до ЄС [167, с. 104–105]. Копенгагенська 

Європейська Рада визнала, що вступ країн ЦСЄ до ЄС є спільною метою країн-

партнерів і Союзу та ухвалила критерії, яким мають відповідати кандидати, для 

того, щоб набути членства у цьому міждержавному об’єднанні (так звані 

копенгагенські критерії). До них належать: 1) стабільність інститутів, які 

гарантують демократію, верховенство права, повагу і захист прав людини, у 

тому числі прав національних меншин; 2) ефективна і конкурентоспроможна 

ринкова економіка; 3) здатність виконувати членські зобов’язання, включно із 

дотриманням цілей політичного, економічного та валютного союзу (фактично 

йшлося про спроможність національної правової системи адаптувати acquis 

communautaire) [69, с. 28].  

У правовій літературі перший критерій характеризується як політичний. 

Відповідність йому визначається наявністю таких складових, як повага 

людської гідності, свободи, демократії, рівності, принципів правової держави; 

плюралізм, толерантність, справедливість, демократичні вибори, обов’язок усіх 

трьох гілок влади діяти згідно з конституцією та законами, незалежність 

судової влади, захист прав людини, свобода слова (включно зі ЗМІ), свобода 

мирних зібрань, пересування, поглядів та віросповідання, право на приватну 

власність, право на участь у профспілках тощо [273, с. 216]. Другий критерій 

визначається як економічний; він передбачає здатність витримувати 

конкурентний тиск і дію ринкових сил у межах внутрішнього ринку ЄС [236, 

с. 9]. Для досягнення відповідності економік країн ЦСЄ цьому критерію 

Європейські угоди, як зазначалося, передбачали створення ЗВТ між ЄС та цими 

країнами з метою переорієнтації їх товарообігу з ринків колишніх партнерів по 

Східному блоку на внутрішній ринок ЄС. Третій критерій вважається 

правовим. Відповідно до нього асоційовані країни мали імплементувати норми 

права ЄС, які регламентували більшість сфер їх внутрішньої життєдіяльності, 

та досягти ефективної дії цих норм, у тому числі через застосування 

державними адміністративними та судовими органами.  
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Формулювання даних критеріїв обумовлювалось особливостями групи 

держав ЦСЄ, оскільки їм необхідно було не просто наблизити власні політичні, 

економічні і правові механізми до стандартів ЄС, а фактично здійснити 

широкомасштабні перетворення з метою трансформації тоталітарних 

політичних систем у демократичні, адміністративно-планових економік – у 

ринкові, а також гармонізувати величезний масив національних правових актів, 

зокрема і конституційних, з acquis ЄС.  

Отже, значення Європейських угод полягало у тому, що вони стали 

точкою відліку і тим правовим фундаментом, на основі якого відбувалася 

подальша еволюція відносин країн ЦСЄ з ЄС. На розвиток положень 

Європейських угод було ухвалено ряд документів, здебільшого програмного і 

політичного характеру. Зокрема, у липні 1994 р. Комісія оприлюднила доповідь 

«Європейські угоди та стратегія підготовки країн Центральної та Східної 

Європи до вступу» [511; 512]. Цей документ було покладено в основу Стратегії 

підготовки країн ЦСЄ до членства, затвердженої на саміті Європейської Ради в 

Ессені (9–10 грудня 1994 р.) [488]. Стратегія мала універсальний характер, але 

при цьому визначала, що виконання країнами-кандидатами політичних та 

економічних критеріїв, а також результати впровадження ними acquis 

communautaire у національні правові системи повинні оцінюватися щодо 

кожної з них індивідуально (принцип «регати») [184; 161 с. 242]. В рішенні 

Ессенського саміту підкреслювалося, що головною метою Стратегії є 

підготовка асоційованих країн до повної інтеграції в ЄС, ключовим елементом 

якої є адаптація ними acquis communautaire.  

На реалізацію цих положень 3 травня 1995 р. на засіданні Європейської 

Ради в Ессені була прийнята Біла книга «Підготовка асоційованих держав 

Центральної та Східної Європи до інтеграції у внутрішній ринок 

Європейського Союзу» [489]. Біла книга розглядалась як допоміжний документ 

неюридичного характеру, покликаний сприяти асоційованим державам у 

підготовці їх економік та суміжних сфер до функціонування в умовах єдиного 

європейського ринку [29, с. 306–309]. Структура Білої книги складалась із 
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загальної вступної частини і додатку. В загальній частині визначалися природа, 

мета і зміст процесу гармонізації. У додатку подавався аналіз галузей права ЄС, 

законодавчі заходи з наближення, що мають вжити держави-кандидати та 

очікувані адміністративні й організаційні результати відповідних змін. Кожен 

розділ додатку складався з трьох частин: 1) характеристики певної галузі 

(сектору) законодавства ЄС; 2) визначення умов, необхідних для дії цього 

законодавства в правових системах країн-кандидатів; 3) докладної схеми 

здійснення гармонізаційних заходів у даній конкретній галузі.  

Попри те, що Біла книга не мала обов’язкового характеру і правовою 

основою взаємовідносин між державами-кандидатами та ЄС залишались 

Європейські угоди, вона відіграла позитивну роль у процесі гармонізації права 

країн ЦСЄ з правом ЄС. По-перше, положення про законодавчу гармонізацію 

були сформульовані в Європейських угодах недостатньо чітко, тому Біла книга 

забезпечила деталізацію вимог. По-друге, Біла книга поширювалася не тільки 

на сфери, передбачені Європейськими угодами, а також на ряд нових – 

довкілля, оподаткування, захист прав споживачів тощо, які не регулювались 

або недостатньо регулювались угодами про асоціацію. По-третє, вона фактично 

визначила умови конституціоналізації та ефективної дії права ЄС у 

правопорядках асоційованих країн. Поряд з тим Біла книга мала і певні вади. 

Серед її недоліків вітчизняна дослідниця І. Кравчук передусім називає 

статичний характер, оскільки Біла книга містила законодавство ЄС станом на 

травень 1995 р. і не торкалася питань еволюції acquis ЄС у сфері внутрішнього 

ринку, зокрема не передбачала застосування процедури гомогенності, як це 

мало місце в Угоді про ЄЕП. Крім того, Біла книга охоплювала лише правові 

акти, що прямо впливали на функціонування внутрішнього ринку і не включала 

заходи, які чинили непрямий вплив на вільний рух товарів, працівників, послуг 

і капіталу. До того ж у ній не визначалось, якою мірою держави-кандидати в 

процесі здійснення гармонізації повинні враховувати рішення Суду ЄС [167, 

с. 108–109].  

Окрім Білої книги, інститутами ЄС були підготовлені та ухвалені 
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індивідуальні програми вступу для кожної з країн-кандидатів – Партнерства 

заради приєднання і Плани дій та створено механізми контролю за їх 

виконанням шляхом проведення багаторівневого моніторингу.  

Ефективність процесу імплементації Європейських угод і документів, 

ухвалених на їх розвиток, підтвердилася рішенням ЄС щодо початку 

переговорів про вступ із десятьма країнами ЦСЄ. Вісім із них (а також Мальта і 

Кіпр) стали членами ЄС 1 травня 2004 р., ще дві країни ЦСЄ – Болгарія і 

Румунія набули членства в ЄС 1 січня 2007 р. Отже, Європейські угоди досягли 

визначеної в їх преамбулі мети, виступивши правовим інструментом 

приєднання країн ЦСЄ до ЄС.  

Друга група угод про асоціацію третього покоління була укладена ЄС із 

країнами західної частини Балканського півострова. Необхідно зазначити, що 

зовнішньополітичні цілі Союзу щодо балканського регіону дещо відрізнялися 

від тих, які ставив ЄС, укладаючи Європейські угоди. Це пояснювалося 

специфікою регіону, що характеризувався високим ступенем 

конфліктогенності та неоднорідністю економічного і політичного розвитку 

країн, які до нього належали. Боснійська (1992–1995 рр.) та Косовська (1998–

1999 рр.) кризи продемонстрували нездатність держав – членів ЄС сформувати 

консолідовану позицію під час військових дій, що розгорнулися на території 

колишньої СФРЮ. Після першої кризи щойно створений Союз перебував у 

процесі формування механізмів спільної зовнішньої і безпекової політики, а 

тому був вимушений віддати ініціативу із урегулювання гострої стадії 

конфлікту США і НАТО. Долучитися до цього процесу ЄС удалося лише після 

підписання Дейтонської мирної угоди 1995 р. [334].  

Політичні пріоритети ЄС полягали в запобіганні розростанню кризових 

явищ та необхідності загальної стабілізації ситуації у регіоні. З цією метою в 

червні 1999 р. ЄС виступив співініціатором ухвалення Пакту стабільності для 

Південно-Східної Європи – документа, що став результатом спільних зусиль 

балканських країн, ЄС, США, Росії та ряду міжнародних і фінансових 

організацій [513]. Одночасно з Пактом стабільності ЄС запропонував 
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інтеграційну стратегію для країн Західних Балкан – Процес стабілізації та 

асоціації, в межах якого передбачалося встановлення нового типу договірних 

відносин у формі Угод про стабілізацію та асоціацію [26]. 

Нині такі Угоди укладені майже з усіма балканськими країнами. Так, із 

Хорватією Угода про стабілізацію та асоціацію була підписана 29 жовтня 

2001 р. (набула чинності – 1 лютого 2005 р.) [570]. Оскільки 1 липня 2013 р. 

Хорватія вступила до ЄС як повноправний член, на сьогодні ця Угода втратила 

чинність. Із Македонією аналогічна Угода була підписана 9 квітня 2001 р. 

(набула чинності – 1 квітня 2004 р.) [569], 16 грудня 2005 р. країна отримала 

статус кандидата у члени ЄС; із Албанією – підписана 12 червня 2006 р. 

(набула чинності – 1 квітня 2009 р.) [515]; із Чорногорією – підписана 

15 жовтня 2007 р. (набула чинності – 1 травня 2010 р.) [571], 17 грудня 2010 р. 

країна отримала статус кандидата у члени ЄС; із Сербією – підписана 29 квітня 

2008 р. (набула чинності – 1 вересня 2013 р.) [572], 1 березня 2012 р. країна 

отримала статус кандидата у члени ЄС; із Боснією та Герцеговиною – 

підписана 16 червня 2008 р. (набула чинності – 1 червня 2015 р.) [573]; із 

Косово – підписана 27 жовтня 2015 р. (набула чинності – 1 квітня 2016 р.).  

Угоди про стабілізацію та асоціацію укладені на підставі ст. 217 

Договору про функціонування ЄС. Як і у випадку з Європейськими угодами, 

асоціативні Угоди з балканськими країнами належать до категорії змішаних і 

двосторонніх. Цілі, сфери співробітництва, організаційний механізм та інші 

елементи, передбачені Угодами про стабілізацію та асоціацію, є подібними, 

тому, на думку П. Калініченко, їх можна назвати свого роду «типовими» 

договорами. Більше того, структура і зміст усіх цих Угод дуже нагадують 

Угоди про асоціацію з країнами ЦСЄ. Поряд з тим кожна Угода про 

стабілізацію та асоціацію закріплює і конкретні питання асоціації, виходячи зі 

специфіки двосторонніх відносин ЄС із окремими країнами Західних Балкан, їх 

пріоритетів і сфер взаємних інтересів [353].  

Угоди про стабілізацію та асоціацію регулюють такі питання, як 

політичний діалог; створення ЗВТ між ЄС і асоційованими країнами та 
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лібералізація в її межах руху товарів, працівників, послуг і капіталу; 

конкуренція; захист інтелектуальної власності; державні закупівлі; захист прав 

споживачів; співробітництво у сфері правосуддя та внутрішніх справ (боротьба 

з нелегальною міграцією та злочинністю); співробітництво в економічній, 

фінансовій, промисловій, транспортній, енергетичній, соціальній, освітній, 

культурній та інших сферах. В Угодах наголошується на необхідності 

імплементації значного обсягу acquis ЄС у законодавство балканських країн.  

Серед особливостей Угод про стабілізацію та асоціацію слід назвати такі. 

По-перше, вони пропонують країнам цієї групи своєрідний статус «кандидата у 

кандидати» на вступ до ЄС, закріплюючи, що отримати його можна за умов 

виконання визначених Угодами завдань та відповідності копенгагенським 

критеріям (на сьогодні майже всі балканські країни офіційно визнані 

кандидатами на приєднання до Союзу, а Хорватія, як зазначалося, вже стала 28-

м членом ЄС). По-друге, відповідно до зобов’язань із підтримки миру і 

стабільності в регіоні та розвитку добросусідських відносин Угоди про 

стабілізацію та асоціацію наголошують на необхідності проведення 

регіонального співробітництва між балканськими країнами. По-третє, 

важливою умовою розвитку відносин сторін на підставі Угод про стабілізацію 

та асоціацію є не тільки підтримка демократії, захист прав людини і 

дотримання відповідних положень документів ООН та ОБСЄ (як це визначено 

в Європейських угодах), а й виконання умов Дейтонської й Ердутської угод та 

співробітництво з Міжнародним трибуналом щодо злочинів у колишній 

Югославії (м. Гаага), особливо щодо видачі Трибуналу осіб, які підозрюються у 

вчиненні злочинів.  

З метою забезпечення співробітництва сторін обидві групи угод третього 

покоління передбачають створення інституційного механізму асоціації у складі 

Ради, Комітету та Парламентського комітету. Також ЄС свого часу розробив і 

запровадив програми фінансової і технічної допомоги країнам-кандидатам, а 

саме: PHARE, ISPA, SAPARD (для групи країн ЦСЄ), CARDS (для балканських 

країн) та ін.; з метою фінансової підтримки використовуються і ресурси 
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Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного 

банку; передбачається участь в окремих програмах Союзу (наукові 

дослідження, охорона здоров’я, довкілля, енергетика, освіта, підтримка малого 

та середнього бізнесу) тощо [452, с. 310–311]. 

Таким чином, Європейські угоди та Угоди про стабілізацію і асоціацію є 

менш амбітними, ніж Угода про ЄЕП із державами – членами ЄАВТ, але вони 

йдуть далі порівняно з угодами про асоціацію, що укладались ЄС до цього [291, 

с. 194]. Так само, як і угоди про асоціацію першого покоління, головною метою 

Європейських угод та Угод про стабілізацію і асоціацію є набуття 

асоційованими країнами членства в ЄС. Щодо країн ЦСЄ – нині ця мета 

повністю реалізована, серед балканських країн наразі до ЄС приєдналася лише 

Хорватія. Оскільки угоди про асоціацію третього покоління – це угоди з 

колишніми соціалістичними державами, головні їх завдання полягали не 

просто в сприянні цим країнам у наближенні їх політичних, економічних і 

правових механізмів до стандартів ЄС, а й у здійсненні ними 

широкомасштабних реформ з метою трансформації тоталітарних політичних 

систем у демократичні, адміністративно-планових економік – у ринкові, а 

також у гармонізації значного обсягу національних правових актів, зокрема і 

конституційних, із acquis ЄС. Вагому роль у цьому процесі відіграли додаткові 

документи (Копенгагенські критерії, Біла книга, Партнерства заради 

приєднання тощо), які розширили сферу дії асоціативних угод. 

Найважливішими особливостями угод про асоціацію третього покоління є 

включення до пріоритетних напрямів співробітництва, поряд із економічною, 

політичної сфери (зокрема наголос на необхідності проведення політичного 

діалогу) та здійснення регіонального співробітництва задля підтримки миру і 

стабільності в регіоні.  

Щодо групи пострадянських країн, після набуття незалежності їх 

євроінтеграційні перспективи оцінювалися Союзом переважно через призму 

відносин із Росією. Як слушно наголошує з цього приводу О. Ковальова, 

уважний аналіз зовнішньої політики ЄС на пострадянському просторі дає 
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підстави для констатації того факту, що її пріоритетом у 90-х роках ХХ ст. був 

російський напрям [135, с. 57–58]. Це означало, що держави СНД автоматично 

розглядались ЄС як такі, що перебувають у полі тяжіння зовнішньополітичних 

інтересів РФ. Ситуацію ускладнювало значне відставання цих країн від країн 

ЦСЄ у проведенні ринкових реформ і демократизації політичного життя. 

Відповідно розробку і реалізацію стратегії, що підтримувала незалежність 

пострадянських країн та їх зусилля щодо демократичних перетворень, ЄС 

розпочав із запізненням, а його економічна допомога була значно меншою, ніж 

допомога країнам ЦСЄ.  

Первинною правовою основою регулювання взаємовідносин ЄС із цими 

країнами стали Угоди про партнерство та співробітництво (УПС), що були 

підписані з більшістю нових незалежних держав: з Україною, Молдовою, 

Росією, Казахстаном та Киргизстаном – у 1994 р.; з Азербайджаном, 

Вірменією, Грузією та Узбекистаном – у 1996 р.; з Таджикистаном – у 2010 р. 

За рівнем і глибиною співробітництва УПС суттєво поступались угодам про 

асоціацію. На відміну від останніх, які передбачали автономні преференції, 

УПС являли собою дещо модернізовану форму стандартних непреференційних 

угод про торгівлю та співробітництво [87, с. 104].  

Розширення ЄС на Схід, у результаті якого відбулося безпосереднє 

наближення кордонів цього міждержавного об’єднання до пострадянського 

простору, спонукало Союз до перегляду власних зовнішньополітичних 

пріоритетів та диференціації інтеграційних стратегій у цьому регіоні. Колишні 

республіки СРСР, а нині – нові незалежні держави були поділені ЄС на 

європейські (Україна, Молдова, Білорусь і три країни Закавказзя: Грузія, 

Вірменія, Азербайджан) та азіатські (країни Середньої Азії). Із певними 

застереженнями було визнано європейською країною і РФ, оскільки частина її 

території знаходиться в Європі, а решта – в Азії. Щодо європейських нових 

незалежних держав Союзом була розроблена і запроваджена Європейська 

політика сусідства, пізніше доповнена політикою Східного партнерства. На 

відміну від РФ, відносини з якою передбачалося розвивати на основі 
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«посиленої версії» попередньої базової угоди – Угоди про стратегічне 

співробітництво, шістьом країнам, охопленим політикою Східного 

партнерства, ЄС запропонував укласти Угоди про асоціацію. Нині такі Угоди 

вже підписані з Молдовою, Грузією та Україною. Експерти кваліфікують їх як 

Угоди про асоціацію «четвертого покоління», оскільки вони передбачають 

встановлення привілейованих відносин між партнерами та за своїм змістом 

охоплюють максимально широке коло питань взаємного інтересу. Особливістю 

Угод про асоціацію з країнами Східного партнерства є те, що правовою 

підставою їх укладання, поряд зі ст. 217 Договору про функціонування ЄС, 

непрямим чином також є ст. 8 Договору про ЄС у Лісабонській редакції.  

2.2.3. Вплив угод про асоціацію на конституціоналізацію правопорядків 

країн – партнерів Європейського Союзу. Попри те, що в основі асоціативних 

відносин ЄС із третіми країнами лежать передусім економічні чинники, 

політичний критерій, а саме – демократичність конституційного правопорядку, 

також приймається ЄС до уваги. Більше того, існуюча практика переконливо 

свідчить, що через укладання угод про асоціацію конституційні системи країн-

партнерів стають об’єктом впливу з боку ЄС. Такий вплив відбувається в 

процесі взаємодії двох правопорядків – ЄС і третьої країни, у результаті якої 

європейські норми, принципи і цінності переносяться (транспонуються) до 

правової системи країни-партнера. Метою процесу транспозиції є 

демократизація та конституціоналізація правопорядку третьої країни 

відповідно до правових стандартів Союзу. Одним із найважливіших правових 

інструментів, за допомогою яких цей процес здійснюється, є угоди про 

асоціацію.  

Питання оцінки демократичності політичного режиму як передумови 

встановлення і розвитку асоціативних зв’язків із ЄС набуло практичного 

значення ще в період формування першого покоління угод про асоціацію з 

країнами європейсько-середземноморського регіону. Проте критерії 

демократичності офіційно залишалися невизначеними і трактувалися, виходячи 

з усталених у Західній Європі традицій і принципів конституціоналізму. Крім 
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того, на той час Європейські співтовариства не покладали на себе завдання 

моніторингу та оцінки розвитку демократичності політичних інститутів. Але 

вже тоді вважалося, що укладання угоди про асоціацію може запобігти 

посиленню недемократичних тенденцій та сприяти консолідації суспільства в 

тих країнах, де донедавна панували диктаторські режими (зокрема, режим 

«чорних полковників» у Греції, режими Франсіско Франко в Іспанії та 

Марселу Каетану в Португалії). Неформально ступінь демократизації 

політичних систем майбутніх країн-партнерів оцінювався за такими 

показниками, як прийняття демократичних конституцій; проведення вільних і 

чесних виборів; наявність «демократичного електорального результату» 

(перевага в парламенті політичних сил демократичної спрямованості); 

стабільність уряду; наявність політичного лідера прозахідної орієнтації, 

діяльність якого заслуговувала б на довіру з боку Європейських співтовариств 

та їх держав-членів тощо [135, с. 74, 82].  

У цьому відношенні яскравою ілюстрацією використання Угоди про 

асоціацію як інструмента впливу на конституційний правопорядок третьої 

країни може стати приклад Греції. У квітні 1967 р. владу в цій країні захопили 

«чорні полковники». Встановлення військової диктатури, ув’язнення, 

катування та депортація політичних опонентів, численні порушення прав 

людини призвели до суттєвого погіршення відносин між Грецією та ЄЕС. У 

1968 р. Європейська комісія призупинила виконання умов Угоди про 

асоціацію, намагаючись таким чином здійснити тиск на уряд та домогтися 

дотримання демократичних свобод [160, с. 193]. Падіння режиму «чорних 

полковників» відбулось у липні 1974 р. і тільки після цього дія Угоди про 

асоціацію була поновлена. Як зазначає з цього приводу грецький дослідник 

В. Скурис, на початковому етапі євроінтеграційного шляху Греції складалося 

враження, що співробітництво з ЄС поставило перед нею більше політичних, 

аніж економічних завдань [390, с. 144]. Свідченням на користь даної тези є 

також той факт, що новий уряд Греції на чолі з К. Караманлісом, поряд із 

поновленням чинності Афінської угоди, наполягав на визнанні країни 
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кандидатом на вступ до Співтовариств, аргументуючи це передусім не 

економічними, а саме політичними потребами, зокрема необхідністю 

демократичних перетворень, стимулом до яких має стати перспектива членства 

в ЄЕС. Враховуючи зміни в країні, Європейські співтовариства підтримали цю 

ініціативу і в 1981 р. Греція стала новою державою-членом.  

Аналогічна ситуація склалась і в Іспанії. Незважаючи на те, що вступу 

цієї країни до європейських інтеграційних організацій не передувало 

підписання угоди про асоціацію, політичний критерій членства було поширено 

і на неї. Після того як у 1962 р. Іспанія виявила інтерес до вступу в ЄЕС, 

питання було прийняте до розгляду і набуло відображення в «доповіді 

Біркельбаха», оприлюдненій на засіданні Європейського Парламенту. 

Висновок щодо інтеграційних перспектив Іспанії, сформульований у цьому 

документі, був категоричним: приєднання до Співтовариств диктаторського 

режиму Франсіско Франко є неможливим [564, с. 205–206]. Підтвердженням 

позиції Співтовариств стало і те, що замість угоди про асоціацію, у 1970 р. з 

цією країною була підписана угода про торговельне співробітництво. Вступ 

Іспанії до європейських інтеграційних організацій відбувся тільки в 1986 р. 

після повалення недемократичного режиму.  

Політичними чинниками аргументується нині й відмова Туреччині у 

прийнятті її до складу ЄС. Ця країна з 1963 р. має із Союзом Угоду про 

асоціацію, з 1997 р. офіційно визнана кандидатом на вступ, проте інститути ЄС 

і досі констатують неналежний стан дотримання прав людини та наполягають 

на необхідності продовження роботи з імплементації європейських цінностей і 

стандартів у цій галузі до правової системи Туреччини (на тлі подолання 

наслідків невдалого військового перевороту, спробу якого було здійснено 

влітку 2016 р., означені тенденції значно загострилися).  

Слід зазначити, що держави – члени ЄАВТ, із якими була укладена 

асоціативна угода другого покоління, мають і завжди мали політичні системи 

подібні до західноєвропейського зразка, оскільки їх розвиток відбувався в руслі 

європейських демократичних традицій і принципів конституціоналізму. Тому 
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Угода про ЄЕП має суто економічну спрямованість і майже не містить 

політичних складових асоціації. Проте цей приклад є радше винятком, аніж 

загальним правилом.  

Подальша еволюція угод про асоціацію засвідчила, що роль політичного 

фактора в процесі розвитку відносин ЄС із країнами-партнерами з часом лише 

збільшувалась і поступово набула визначального характеру. Особливо це 

стосується угод про асоціацію третього та четвертого поколінь, укладених із 

колишніми соціалістичними і радянськими державами.  

Політико-правова демократизація, до якої ЄС спонукав країни ЦСЄ через 

укладання Європейських угод, проходила поетапно. Впровадження 

демократичних принципів і цінностей розпочалось із певної політичної 

лібералізації, що мала на меті створення передумов для виявлення політичних 

свобод та формування багатопартійної системи. У процесі подальшого 

розвитку відносин ЄС заохочував країн-партнерів до зміцнення демократичних 

інститутів та процедур. Завершальним став етап, на якому офіційно було 

сформульовано критерії вступу країн ЦСЄ до ЄС, у тому числі політичний 

критерій. Відповідність йому полягає у демократичній консолідації, тобто за 

визначенням Копенгагенського саміту 1993 р., утвердженні стабільності 

інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, повагу і захист 

прав людини, у тому числі прав національних меншин. В. Посельський вважає, 

що демократична консолідація передусім передбачає організацію вільних і 

чесних виборів (які забезпечують мирну ротацію влади); конституційний і 

функціональний поділ гілок влади; дотримання принципу верховенства 

права [273, с. 203–204]. На думку І. Вейводи та М. Кальдор, становленню 

консолідованої демократії сприяє розвинене громадянське суспільство, вільні 

ЗМІ, політичний і соціальний плюралізм, демократична політична культура, 

дотримання прав людини, ефективне державне управління, ринкові відносини у 

поєднанні з необхідним державним регулюванням тощо. Вчені доводять, що 

досягнення стадії демократичної консолідації виключає можливість 
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повернення до тоталітарної моделі суспільно-політичного та державного 

розвитку [581].  

Слід зазначити, що на початкових етапах створення та діяльності 

Європейських співтовариств принципи демократії, верховенства права та 

поваги прав людини не набули прямого закріплення в тексті їх установчих 

договорів. Це пояснювалося тим, що компетенція Співтовариств охоплювала 

переважно сфери, пов’язані з функціонуванням Спільного ринку та суміжних із 

ним галузей. Відповідно і правопорядок цих інтеграційних організацій 

ґрунтувався здебільшого на економічних засадах.  

Функцію із заповнення цієї прогалини довелося взяти на себе Суду ЄС. 

При цьому спочатку Суд також не визнавав себе компетентним розглядати 

питання щодо відповідності актів інститутів ЄС такому, наприклад, 

демократичному принципу, як повага і захист основних прав людини. Зокрема, 

у рішеннях у справах 1/58 Stork [491] та 36-38 і 40/59 Geitling [492] Суд 

послався на те, що захист і забезпечення основних прав людини належить до 

внутрішніх прерогатив держав-членів. Проте під тиском національних 

конституційних судів (передусім Конституційного суду ФРН), які відмовлялися 

визнавати верховенство права ЄС, якщо в ньому не будуть забезпечені надійні 

гарантії прав і свобод людини, Суд ЄС переглянув власну позицію. У справі 

11/70 Internationale Handelsgesellschaft [496] Суд визнав, що повага 

фундаментальних прав є складовою частиною загальних принципів права, які 

він повинен захищати. Охорона цих прав, зазначив Суд далі, згідно зі 

«спільними конституційними традиціями держав-членів» (курсив наш – О.С.) 

має забезпечуватись у рамках структури і цілей Європейських 

співтовариств [361, с. 516–526; 362, с. 158–161]. Як слушно наголошує 

британський учений А. Татам, показовим у цьому відношенні є те, що 

джерелом юридичної сили принципу поваги прав людини, за визначенням 

Суду, є виключно право ЄС, але воно, так би мовити, «надихається» 

національними конституційними традиціями держав-членів [384, с. 86–87].  
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Надалі, у ході розвитку інтеграційних процесів, винятково економічні 

цілі й завдання Співтовариств були доповнені іншими сферами 

співробітництва, а невдовзі на їх основі створено Союз – «особливу 

організацію політичної влади» з майже універсальною компетенцією [431, с. 4, 

15]. Загальні принципи права, напрацьовані в прецедентній практиці Суду ЄС, 

були визнані й закріплені на рівні установчих документів цього міждержавного 

об’єднання. Так, у ст. F Маастрихтського договору 1992 р. визначалося, що 

Союз ґрунтується на принципах свободи, демократії, поваги прав та 

основоположних свобод людини, а також верховенстві права – принципах, що є 

спільними для його держав-членів [90, с. 528].  

Лісабонський договір 2007 р. говорить вже не просто про принципи, а 

про цінності Союзу та суттєво розширює їх перелік. Так, ст. 2 Договору про ЄС 

у Лісабонській редакції закріплює, що Союз засновано на цінностях поваги 

людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави та 

дотримання прав людини, у тому числі прав меншин. Ці цінності є спільними 

для всіх держав-членів у суспільстві, де домінують плюралізм, 

недискримінація, терпимість, справедливість, солідарність та рівність між 

жінками і чоловіками [580]. Поряд із установчими актами цінності ЄС 

визначені також у Хартії ЄС про основні права 2000 р. (у Лісабонській редакції 

2007 р.), структурні частини якої мають відповідні назви: розділ І «Гідність», 

розділ ІІ «Свободи», розділ ІІІ «Рівність», розділ ІV «Солідарність» тощо.  

Загалом у теорії права під цінностями (соціальними, культурними, 

морально-етичними) розуміють ті блага, які мають найбільше значення, є 

найважливішими як для окремої особи, так і для певних людських спільнот і 

суспільства в цілому, тобто це те, що найбільше шанують (цінують) члени 

соціуму. Як ідеальні взірці, цінності є просто абстрактними побажаннями, 

проте будучи включеними в сферу правового регулювання, вони переходять із 

моральної площини в юридичну, інтегруються правом і набувають 

загальнообов’язкового характеру [218, с. 29]. Найвищий ступінь обов’язковості 

передбачає їх закріплення на конституційному рівні. Отже, використання у 
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тексті установчих актів, які, по суті, є конституцією ЄС, саме терміна 

«цінності» не є випадковим, оскільки, маючи поряд із юридичним, також 

морально-етичне забарвлення, це поняття покликане відображати 

загальнолюдське, надправове значення явищ, що ним охоплюються та 

підкреслити, що вони є надбанням європейської конституційної традиції, 

загальноєвропейської правової культури.  

Тим самим, виходячи з положень установчих договорів, можна дійти 

висновку, що роль спільних цінностей у межах правопорядку ЄС розкривається 

у тому, що вони: по-перше, визнаються необхідним підґрунтям належного 

функціонування самого Союзу як квазі-конституційного утворення; по-друге, є 

спільним правовим надбанням його держав-членів; та, по-третє, мають 

поділятися всіма країнами, що претендують на членство або асоціацію з цим 

інтеграційним об’єднанням.  

Щодо останнього положення у ст. 3 (5) Договору про ЄС у Лісабонській 

редакції чітко вказується, що у своїх зовнішніх відносинах Союз утверджує та 

просуває власні цінності. На посилання на «спільні цінності» доволі часто 

натрапляємо і в угодах про асоціацію між ЄС та європейськими країнами. 

Загальноєвропейські принципи та цінності навіть характеризуються як «суттєві 

елементи» цих угод (англ. essential clause) [265]. Наприклад, преамбула 

Європейської угоди про асоціацію з Болгарією 1993 р. наголошує на наявності 

історичних зв’язків між Співтовариством, його державами-членами та цією 

країною, а також спільних цінностей, які вони поділяють. Спільні цінності 

згадуються і далі, безпосередньо в тексті Угоди. Так, у ст. 2 підкреслюється, що 

політичний діалог між сторонами ґрунтується на спільних цінностях і 

прагненнях, а ст. 6 наголошує, що повага демократичних принципів і прав 

людини, визначених, зокрема, у Гельсінському Заключному акті та Паризькій 

хартії для нової Європи лежать в основі внутрішньої і зовнішньої політики 

сторін та становлять суттєвий елемент асоціації [527]. Подібне положення 

міститься і в угодах про асоціацію з країнами Східного партнерства.  
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Варто зазначити, що формування правових цінностей, спільних для 

демократичних держав Європи, відбувалось еволюційно, протягом усієї історії 

розвитку європейської конституційно-правової традиції, однак остаточне їх 

ствердження припадає на період після Другої світової війни. Тенденція до 

зближення конституційних правопорядків у повоєнній Європі вклала новий, 

ширший зміст у поняття конституціоналізму, змусивши подолати розбіжності, 

що існували раніше. Тексти повоєнних конституцій держав Західної Європи 

часто містили посилання на цінності, пов’язані із загальноєвропейськими 

концепціями свободи і демократії [550, с. 55]. Пізніше такі положення стали 

включатися до конституційних актів інших європейських держав, які прагнули 

будувати власні правопорядки на засадах західноєвропейського 

конституціоналізму. Наприклад, Конституції Греції 1974 р., Португалії 1976 р. 

та Іспанії 1978 р., ухвалені після падіння недемократичних режимів, фактично 

запозичували відповідні положення Конституцій Франції, Італії та Німеччини.  

На думку К. Гагаєвої, процес зближення європейських конституційних 

правопорядків сприяв становленню європейської конституційної моделі, в 

основі якої лежить сукупність спільних рис, притаманних правопорядкам 

більшості європейських країн [53, с. 22]. До основних характеристик 

європейської конституційної моделі дослідниця відносить: наявність писаної 

конституції та конституційного контролю, що здійснюється спеціалізованим 

органом (на відміну, наприклад, від американської моделі, в межах якої такий 

контроль здійснюється судами загальної юрисдикції на чолі з Верховним судом 

США [237, с. 21–22]), захист прав людини, представницьку демократію, 

зближення функцій виконавчої та законодавчої влади, децентралізацію влади, 

практику проведення референдумів та ін. [50, с. 151–152; 54, с. 13].  

Розгортання інтеграційних процесів у Європі зумовило визнання 

конституційних принципів і цінностей як спільного надбання демократичних 

країн – «загальноєвропейської конституційно-правової спадщини», та 

закріплення їх у статутних і конвенційних документах європейських 

міжнародних організацій та інтеграційних міждержавних об’єднань. Будучи 
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визначеними на наднаціональному та регіональному міжнародному рівнях, 

сукупність цих принципів і цінностей набули значення правових стандартів, які 

поділяють більшість демократичних держав Європи і на які мають 

орієнтуватись інші держави, що прагнуть співпрацювати з ними.  

Характерною особливістю загальноєвропейських правових стандартів, 

які становлять «європейську конституційну спадщину», є те, що їх формування 

відбувається не тільки шляхом історичного зближення національних 

законодавств держав Європи (як це має місце щодо європейської 

конституційної моделі), а й у результаті цілеспрямованої діяльності 

регіональних міжнародних і наднаціональних організацій, передусім ЄС і Ради 

Європи, які ставлять за мету визначення її складових, їх розвиток та поширення 

на конституційне законодавство як держав-членів, так і третіх країн. Власне, 

одній із цих організацій – Раді Європи і завдячує своєю появою термін 

«європейська конституційна спадщина». Адже відповідно до ст. 3 її Статуту 

метою діяльності Ради Європи є досягнення більшої єдності між державами-

членами задля збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, що є їх 

спільною спадщиною (англ. common heritage). В ст. 3 Статуту уточнюється, що 

такими принципами є верховенство права, плюралістична демократія та повага 

прав людини [416]. 

Нині членами Ради Європи є всі держави – члени ЄС, а самі організації 

тісно співпрацюють між собою. Провідною сферою їх взаємодії є захист прав 

людини. Зокрема, ст. 6 (3) Договору про ЄС у Лісабонській редакції визначає, 

що основні права, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. і які випливають із конституційних традицій 

держав-членів, становлять загальні принципи права Союзу. З метою 

узгодження правових механізмів захисту прав людини, що існують на рівні ЄС 

і на рівні Ради Європи, Договір про ЄС навіть надає Союзу право приєднатися 

до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод як окремої 

договірної сторони (при цьому за кожною державою – членом ЄС буде 

збережено аналогічний статус). Можливість приєднання ЄС до Конвенції про 
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захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. передбачена також у 

Протоколі  № 14 до цього договору, що був підписаний 13 травня 2004 р. і 

набув чинності 1 червня 2010 р. (раніше Конвенція передбачала таку 

можливість винятково для держав).  

Необхідно також зазначити, що свого часу Рада Європи виступила 

сполучною ланкою між ЄС і колишніми країнами соціалістичного табору, 

поклавши на себе завдання сприяти цим країнам у проведенні демократичних 

конституційних перетворень [97, с. 23]. З цією метою в інституційній структурі 

організації було створено спеціалізовану установу – Європейську комісію «За 

демократію через право» (Венеціанську комісію), завдяки якій поняття 

«європейська конституційна спадщина» набуло подальшого розвитку та 

практичного застосування [53, с. 64].  

Результатом такого цілеспрямованого впливу наднаціонального та 

регіонального міжнародного права на національні конституційні правопорядки 

колишніх постсоціалістичних і пострадянських держав стало закріплення в їх 

законодавстві найважливіших складових європейської конституційної 

спадщини. Так, у галузі регулювання інститутів державної влади втіленням 

європейського права є: функціонування парламентських інститутів, які 

обираються шляхом загального прямого голосування і наділені широкими 

представницькими повноваженнями (зокрема правом винесення вотуму 

недовіри уряду); наявність президентів, які також обираються шляхом 

загального прямого голосування та мають право вето щодо законів парламенту 

(або право повернення закону до парламенту на повторний розгляд); наявність 

самостійної судової влади, незалежність якої забезпечується низкою гарантій, 

зокрема створенням органів суддівського самоврядування, що беруть участь у 

формуванні суддівського корпусу.  

У сфері захисту прав і свобод особи втіленням європейського права є 

закріплення в конституційному законодавстві нових демократичних держав 

права на життя (що передбачає повне скасування смертної кари); права на 

свободу та особисту недоторканність, включно із забороною ув’язнення особи 
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без відповідної санкції суду; широкі гарантії політичних прав, серед яких: 

свобода вираження поглядів, свобода зборів та об’єднань, свобода створення 

політичних партій, комплекс гарантій виборчих прав громадян, які 

забезпечують відповідність результатів голосування волі виборців, гарантії 

економічних і соціальних прав (передусім права власності), гарантії захисту 

прав національних меншин тощо.  

У сфері державного устрою втіленням норм європейського права в 

конституційному законодавстві колишніх постсоціалістичних і пострадянських 

держав є децентралізація, закріплення гарантій самостійності місцевого 

самоврядування, формування регіонів та збалансований розподіл владних 

повноважень між різними рівнями публічної влади.  

У сфері контролю за конституційністю нормативних актів результатом 

впливу європейського права є становлення єдиної для західноєвропейських і 

східноєвропейських країн моделі конституційної юстиції. Така модель 

характеризується її відокремленістю від системи загальних судів; незалежністю 

конституційних судів та еквівалентних їм органів; участю різних гілок влади у 

формуванні корпусу суддів конституційних судів; широким колом суб’єктів 

звернення до конституційної юстиції; наділенням індивідів правом звернення 

до конституційного суду як до вищої інстанції в галузі захисту прав і свобод 

людини, що гарантується конституцією; остаточним характером рішень 

конституційних судів та їх обов’язковістю для всіх суб’єктів права erga 

omnes [54, с. 13–14]. 

Необхідно наголосити, що саме діяльність Ради Європи із впровадження 

загальноєвропейських норм, принципів і цінностей до конституційних 

правопорядків постсоціалістичних країн значною мірою підготувала їх до 

встановлення асоціативних відносин та наступного набуття членства в ЄС. 

У свою чергу при визначенні політичних критеріїв, яким має відповідати 

країна-партнер, ЄС спирався на положення, вже розроблені в межах Ради 

Європи, а також інших регіональних і універсальних організацій. Свідченням 

цього є відповідні норми угод про асоціацію, що посилаються на принципи 
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демократії, поваги прав людини і верховенства права, які Статут Ради Європи 

визначає як «спільну спадщину» європейських держав, а також на документи 

ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організацій. Так, преамбула Угоди про 

стабілізацію та асоціацію з Македонією 2001 р. закріплює зобов’язання сторін 

застосовувати принципи та положення, визначені в Статуті ООН, документах 

ОБСЄ/НБСЄ, зокрема в Заключному акті НБСЄ, Паризькій хартії для нової 

Європи, правила Світової організації торгівлі (СОТ) тощо, а ст. 2 цієї Угоди 

відносить принципи демократії, поваги прав людини та верховенства права, а 

також принципи міжнародного права до суттєвих елементів асоціації [569].  

Отже, у процесі демократичної конституціоналізації правопорядків 

колишніх соціалістичних і радянських країн ЄС та Рада Європи здійснюють 

взаємодоповнюючий вплив. Проте методи, за допомогою яких ці організації 

впливають на конституційні системи третіх країн, є різними. Рада Європи надає 

перевагу включенню країни до свого складу та подальшому сприянню їй як 

члену організації у проведенні демократичних реформ. Натомість ЄС більш 

орієнтований не на наміри майбутніх країн-партнерів, а на об’єктивну оцінку 

результатів, яких вони вже досягли, а також на власні зовнішньополітичні 

пріоритети. В доктрині такий підхід обґрунтовується принципом політичної 

зумовленості (франц. – conditionnalite politique), згідно з яким Союз встановлює 

та підтримує відносини з певною країною за умов відповідності 

конституційного правопорядку останньої демократичним критеріям [53, с. 109]. 

При цьому залежно від результатів, західноєвропейські науковці виділяють 

негативну і позитивну політичну зумовленість. Під негативною зумовленістю 

розуміється реалізація даного принципу шляхом застосування санкцій, 

наприклад, призупинення дії угоди про асоціацію (як це мало місце у випадку з 

Грецією). Позитивна політична зумовленість передбачає, що ЄС, так би 

мовити, супроводжує країну-партнера і сприяє їй у реалізації її прагнень (у 

тому числі  через внесення необхідних змін до конституційного законодавства 

у напрямі його демократизації та наближення до стандартів Союзу) [568].  
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Щодо зовнішньополітичних пріоритетів ЄС, то, як зазначалося, 

встановлення та розвиток асоціативних відносин із країнами певного регіону 

Союз зазвичай підпорядковує певній політичній стратегії, яка і визначає зміст 

угод про асоціацію конкретного типу. Наприклад, в основі Угод про 

стабілізацію та асоціацію з балканськими країнами лежить політична стратегія 

«Процес стабілізації та асоціації»; в основі Угод про асоціацію з країнами 

Східного партнерства – «Європейська політика сусідства» та «Політика 

Східного партнерства» тощо. Тобто укладання угод про асоціацію є складовою 

широкого процесу регіонального політичного співробітництва ЄС із третіми 

країнами, зумовленого стратегічними пріоритетами цього міждержавного 

об’єднання та цілями, які він ставить у зовнішньополітичних відносинах.  

Прогрес асоційованої країни у наближенні до стандартів ЄС оцінюється з 

точки зору європеїзації її конституційного правопорядку. Традиційно термін 

«європеїзація» використовується науковцями для позначення правових та 

інституційних змін у державах, які претендують на членство або асоціацію з 

Союзом, і відповідно впливу інтеграційних процесів на функціонування 

державно-правових механізмів таких країн [390, с. 154–155; 135, с. 82; 463]. 

Дана концепція базується на тезі про те, що встановлення особливих зв’язків із 

ЄС визначає вибір пріоритетів внутрішнього розвитку держави, напрямів 

реформування їх політичних, соціально-економічних і правових систем, 

поглиблює європейську ідентичність на національному рівні [557, с. 921–952; 

549, с. 69–88].  

На нашу думку, європеїзація правопорядків третіх країн передусім 

передбачає їх конституціоналізацію відповідно до європейських принципів і 

цінностей, що здійснюється завдяки цілеспрямованому впливу з боку Союзу. 

І саме угоди про асоціацію є одним із найефективніших інструментів такого 

впливу. Існуюча практика свідчить, що перспективи встановлення 

привілейованих асоціативних відносин стають дієвим каталізатором 

необхідних змін у країнах-партнерах, фактором конституціоналізації 

внутрішнього правопорядку та реформування національної правової системи 
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відповідно до європейських стандартів. Зі свого боку, ЄС розглядає 

європеїзацію третіх країн як запоруку їх внутрішньої стабільності та певну 

гарантію подальшого поступу в проведенні ними демократичних перетворень, 

а тому заохочує їх зусилля шляхом встановлення відповідних вимог у тексті 

угод про асоціацію. Як стимул до виконання цих вимог використовуються 

принципи кондиціональності та еволюціональності. Вони передбачають 

можливість розвитку та поглиблення відносин між сторонами 

(еволюціональність) лише в тому випадку (кондиціональність), якщо сторони, 

передусім третя країна, виконують зобов’язання за угодою та рішення спільних 

інститутів асоціації.  

Характерними умовами поглиблення відносин (кондиціональність) 

можуть бути положення про необхідність забезпечення стабільного 

функціонування демократичних інститутів, проведення чесних виборів, 

ефективної боротьби з корупцією, наближення до стандартів ринкової 

економіки та ін. Своєрідною винагородою за виконання положень угоди та 

рішень Ради асоціації (еволюціональність) може бути запровадження 

безвізового режиму між третьою країною та ЄС, скасування торговельних 

бар’єрів, надання державі статусу кандидата та відкриття переговорів про 

вступ [225]. Красномовним прикладом застосування застережень про 

кондиціональність та еволюціональність є Угоди про стабілізацію та асоціацію, 

укладені Союзом із країнами балканського регіону. Ці Угоди пропонують 

балканським країнам тимчасовий статус «потенційної держави-кандидата», 

визначаючи при цьому ряд завдань, прогрес у виконанні яких є передумовою 

офіційного визнання їх кандидатами на вступ до ЄС. Натомість до текстів угод 

про асоціацію з країнами Східного партнерства, попри всі намагання останніх, 

такі застереження включені не були, що свідчить про невизначеність їх 

майбутніх євроінтеграційних перспектив. З цього приводу Х. Гребб слушно 

зауважує, що процес європеїзації третіх країн має потужний ефект саме завдяки 

принципу кондиціональності, під впливом якого відбувається трансформація 

владних структур, економіки та громадянського суспільства країн-кандидатів 
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відповідно до стандартів ЄС, оскільки це мотивується можливістю приєднання 

до Союзу [538, с. 309–310].  

З наведеного можна зробити висновок, що застосування в тексті угод про 

асоціацію застережень про кондиціональність та еволюціональність є особливо 

ефективним тоді, коли ці угоди передбачають хоча б віддалену перспективу 

членства третьої країни в ЄС. І навпаки, включення в угоду про асоціацію 

певних вимог без одночасного надання перспективи членства уповільнює 

процес трансформації конституційних правопорядків країн-партнерів, що 

пояснюється відсутністю достатньо вагомих зовнішніх стимулів, а також 

суперечливістю внутрішніх політичних процесів та непослідовністю у 

проведенні демократичних реформ.  

Таким чином, у своїй сукупності норми, що утворюють європейські 

правові стандарти, є водночас джерелами впливу права ЄС на конституційне 

законодавство європейських країн, які стали на шлях демократизації власних 

правопорядків. Адже, вступаючи з ЄС в асоціативні відносини, треті країни 

беруть на себе зобов’язання імплементувати зазначені норми, принципи і 

цінності (які є складовою європейської конституційно-правової спадщини) до 

національної системи права. При цьому форми впливу на конституціоналізацію 

правопорядків третіх країн, які ЄС використовує через угоди про асоціацію, є 

різними. Як видається, серед них можна виділити нормативні, інституційні та 

організаційні.  

Найпоширенішою формою впливу угод про асоціацію на правопорядки 

третіх країн є нормативна. Вона полягає у визначенні в тексті асоціативної 

угоди вимог щодо необхідності гармонізації національного законодавства з 

acquis ЄС. Йдеться про широкий процес трансформації національного 

правопорядку, який охоплює як фундаментальні засади конституційної 

системи, так і конституціоналізацію та європеїзацію внутрішньодержавного 

галузевого законодавства. Прикладом може слугувати ст. 68 Європейської 

угоди про асоціацію з Польщею 1991 р., яка встановлювала, що основною 

передумовою інтеграції цієї країни до ЄС є гармонізація чинного і майбутнього 
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законодавства із законодавством Союзу. Конкретизуючи дане положення, 

ст. 69 визначала галузі, в яких така гармонізація мала бути проведена 

першочергово. Це, зокрема: митне, корпоративне та банківське право; 

бухгалтерське і податкове законодавство; право інтелектуальної власності; 

захист працівників на робочому місці; фінансові послуги; правила конкуренції; 

охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин; захист прав споживачів; 

непряме оподаткування; технічні правила і стандарти; транспорт і навколишнє 

середовище тощо [523]. Аналогічну норму включали й інші Європейські угоди.  

На виконання визначених в угодах про асоціацію положень, країни ЦСЄ 

підготували національні програми сприйняття acquis, основне завдання яких 

полягало у створенні належного аналітико-методологічного підґрунтя для 

послідовної трансформації та планування розвитку національного 

законодавства у напрямі його зближення з правовою системою Союзу. 

Аналітико-методологічне забезпечення процесу гармонізації національного 

права країн-партнерів з правом ЄС включало такі елементи: 1) розробку 

методології гармонізації та викладення у доступній формі загальних правил 

цього процесу для державних службовців, які задіяні в процесі імплементації 

acquis; 2) широкомасштабне вивчення права ЄС, у тому числі його природи, 

джерел, базових принципів дії в межах національних правових систем держав-

членів (особливо принципів верховенства та прямої дії); 3) аналіз відповідності 

національного права праву Союзу в усіх сферах acquis; 4) визначення критеріїв 

повної, часткової відповідності та невідповідності національних правових актів 

або навіть цілих галузей національного права праву ЄС та ін. [167, с. 145].  

Особливістю процесу гармонізації національного права з правом ЄС було 

те, що зміст acquis Союзу вироблявся в ході здійснення співробітництва 

держав-членів у рамках цього інтеграційного об’єднання та діяльності його 

інститутів, а потім поширювався на треті країни, які формально не брали участі 

в процесі їх створення, але добровільно погодилися імплементувати зазначені 

норми і принципи у національне законодавство [363, с. 8]. У зв’язку з цим 

постало питання щодо можливості прямої дії Європейських угод у 



 

 

216 

національних правових системах країн – партнерів ЄС, вирішення якого 

покладалося переважно на національні органи конституційної юрисдикції.  

Конституційні суди країн-партнерів виходили з того, що для 

національного права угода про асоціацію є міжнародним договором, відповідно 

її статус у межах внутрішнього правопорядку визначається, виходячи з 

принципу pacta sunt servanda та положень національного конституційного 

законодавства. Більшість країн ЦСЄ дотримуються моністичного підходу до 

співвідношення міжнародного та національного права. Єдиною країною ЦСЄ з 

дуалістичною системою є Угорщина. Конституційний суд цієї країни 

категорично відмовився розглядати положення первинного та вторинного 

законодавства ЄС, що були покладені в основу Угоди про асоціацію між ЄС та 

Угорщиною як такі, що мають пряму дію в національній правовій системі 

(Рішення 30/1998 (VІ.25) АВ Конституційного суду Угорщини). 

Конституційний суд заявив, що пряма дія acquis communautaire у сфері 

конкуренції (статті 81 і 82 Договору про заснування Європейського 

співтовариства (нині – статті 101 і 102 Договору про функціонування ЄС), які 

було інкорпоровано до ст. 62 (2) Угоди про асоціацію між ЄС та Угорщиною), 

суперечать Конституції Угорщини. На думку Конституційного суду, ідентичне 

тлумачення положень Європейської угоди та релевантного acquis 

communautaire могло б зашкодити суверенітету країни у законодавчій та 

судовій сферах.  

Але навіть ті країни ЦСЄ, що дотримуються моністичного підходу до 

співвідношення міжнародного та національного права, не дійшли консенсусу 

щодо прямої дії тих положень Європейських угод, які відтворювали acquis ЄС. 

Лише положення Угоди про асоціацію між ЄС та Чехією, що містили 

бланкетне посилання на статті 85, 86 та 92 Договору про заснування 

Європейського співтовариства (нині – статті 105, 106 і 112 Договору про 

функціонування ЄС), були визнані чеськими судами як такі, що мають пряму 

дію у внутрішньому правопорядку. Суди загальної юрисдикції решти держав 

ЦСЄ обрали обережніший підхід. Вони переважно уникали вирішення питань 
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щодо визнання прямої дії положень Європейських угод у національних 

правових системах і розв’язання правових колізій між національним 

законодавством та положеннями угод про асоціацію. Замість цього судові 

органи країн ЦСЄ надавали перевагу переданню подібних справ на розгляд 

національних конституційних судів, які визначали положення Європейських 

угод як просто «сильне і переконливе джерело права». Наприклад, 

Конституційний трибунал Польщі в одному зі своїх рішень постановив: 

«Звісно, право ЄС не має обов’язкової юридичної сили в Польщі. Проте 

Конституційний трибунал бажає наголосити: …Польща зобов’язана вжити всіх 

можливих заходів для забезпечення сумісності її майбутнього законодавства із 

законодавством ЄС» [365, с. 121–123].  

Інституційні форми впливу угод про асоціацію на конституційні 

правопорядки третіх країн полягають у створенні спеціальних інститутів, 

основним завданням яких є сприяння імплементації положень угоди про 

асоціацію та інших документів, ухвалених з метою її конкретизації та 

гармонізації національного законодавства з правом Союзу. Такі інститути 

можуть бути як спільними, до складу яких на паритетних засадах входять 

представники ЄС та асоційованої країни, так і суто національними. Типовим 

прикладом перших є інститути асоціації, створення яких передбачено в тексті 

самих угод. Важливою особливістю одного з таких інститутів – Ради асоціації – 

є наділення її правом приймати юридично обов’язкові рішення, які розвивають 

і доповнюють положення, закладені в асоціативних угодах. Так, у ст. 110 Угоди 

про стабілізацію та асоціацію з Македонією встановлено, що для досягнення 

цілей даної Угоди Рада стабілізації та асоціації наділяється повноваженнями з 

прийняття рішень, що мають обов’язковий для сторін характер. Сторони 

повинні вживати належних заходів для імплементації таких рішень [569].  

Щодо національних органів зазвичай угоди про асоціацію не 

встановлюють яких-небудь вимог із їх формування та визначення кола їх 

повноважень, із чого випливає, що ЄС залишає це питання на розсуд країн-

партнерів. Для прикладу, в Угорщині задля забезпечення реалізації Угоди про 
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асоціацію та підготовки країни до вступу в ЄС було створено ряд 

спеціалізованих органів. Зокрема, при Міністерстві закордонних справ 

функціонував Державний секретаріат європейської інтеграції, до завдань якого 

входило здійснення міжвідомчої координації з питань приєднання та 

підготовка і нагляд за виконанням заходів Національної програми сприйняття 

acquis. Також у цій країні було створено Міжвідомчий комітет європейської 

інтеграції, який відповідав за координацію заходів міністерств та інших органів 

виконавчої влади з підготовки урядових рішень, спрямованих на 

імплементацію Європейської угоди і приєднання до ЄС.  

У Словаччині при Управлінні європейських справ Секретаріату Уряду 

функціонував Департамент європейської інтеграції, на який покладалося 

завдання з координації та спрямування діяльності департаментів європейської 

інтеграції окремих державних органів з метою системної імплементації Угоди 

про асоціацію, програми Партнерства заради приєднання та виконання 

Національної програми сприйняття acquis.  

У Латвії забезпечення реалізації євроінтеграційної політики країни 

здійснювала Рада європейської інтеграції. Основні повноваження Ради 

полягали у координації єдиної політики і стратегії європейської інтеграції, у 

тому числі координації виконання Угоди про асоціацію міністерствами та 

іншими урядовими установами; підтриманні планового процесу гармонізації 

національного законодавства з правом ЄС; ініціюванні розробки законодавства, 

необхідного для виконання Угоди про асоціацію тощо. Крім того, у 1994 р. у 

Латвії було засноване Бюро європейської інтеграції, що здійснювало 

підготовку концепції Національної програми сприйняття acquis, розробку цієї 

Програми та моніторинг її виконання; оцінку відповідності проектів 

нормативно-правових актів праву ЄС, розробку пропозицій щодо внесення 

необхідних змін до національного законодавства; аналіз процесу інтеграції і 

планування заходів, потрібних для впровадження єдиної інтеграційної політики 

країни; надання допомоги міністерствам і міжвідомчим робочим групам у 

виконанні завдань європейської інтеграції та ін. [167, с. 176–185].  
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Організаційні форми впливу полягають у встановленні певних 

додаткових вимог, покликаних сприяти трансформації державної, політико-

правової й економічної систем третьої країни відповідно до правових 

стандартів Союзу. Серед таких вимог, визначених у текстах угод про 

асоціацію, можна назвати, наприклад, підписання та імплементацію деяких 

міжнародних договорів; розвиток ринкової економіки, вступ до СОТ, 

створення ЗВТ між ЄС та країною-партнером (як передумова для цього може 

встановлюватися первинна вимога щодо створення ЗВТ між групою третіх 

країн певного регіону, охоплених «типовими» угодами про асоціацію з ЄС); 

реорганізацію та реформування механізму державної влади відповідно до 

європейських демократичних принципів; налагодження регіонального 

співробітництва та підтримка миру і стабільності у регіоні тощо.  

Зокрема, Угода про стабілізацію та асоціацію з Хорватією у розділі ІІІ 

«Регіональне співробітництво» передбачала, що відповідно до зобов’язань із 

підтримки миру і стабільності у регіоні та розвитку добросусідських відносин, 

Хорватія активно розвиватиме регіональне співробітництво (ст. 11). Одразу ж 

після укладання Угоди про стабілізацію та асоціацію Хорватія мала розпочати 

переговори з іншими балканськими країнами, які підписали аналогічні угоди з 

ЄС, із метою укладання двосторонніх конвенцій про регіональне 

співробітництво. Угода про стабілізацію та асоціацію з Хорватією навіть 

визначала основні елементи цих майбутніх конвенцій, а саме: політичний 

діалог; створення між сторонами ЗВТ, яка має функціонувати за правилами 

СОТ; взаємна лібералізація руху працівників, заснування компаній або 

здійснення підприємницької діяльності, надання послуг, руху капіталу та 

поточних платежів на тому ж рівні, що встановлений в Угоді; співробітництво 

в сфері правосуддя та внутрішніх справ (ст. 12) [570].  

Щодо організаційних заходів економічного характеру прикладом можуть 

слугувати положення Європейської угоди про асоціацію з Болгарією. Зокрема, 

ст. 72 Угоди встановлювала, що Співтовариство та Болгарія налагоджують 

широкомасштабне економічне співробітництво задля сприяння розвитку та 
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підвищення потенціалу останньої, а також зміцнення взаємовигідних 

економічних зв’язків. Політика та інші заходи, що здійснювались із метою 

реалізації відповідних положень Угоди, мали формуватися таким чином, щоб 

сприяти економічному та соціальному розвитку Болгарії. Ст. 96 цієї ж Угоди 

закріплювала, що Співтовариство і Болгарія сприяють процесу економічних 

реформ та координації економічної політики шляхом поліпшення 

взаєморозуміння з питань фундаментальних принципів функціонування 

власних економічних систем та розробки і реалізації економічної політики в 

умовах ринкової економіки [527].  

 

Висновки до Розділу 2 

  

1. Поглиблення інтеграційних і глобалізаційних процесів зумовило 

виникнення наднаціональності як особливого явища сучасної правової 

реальності. Наднаціональність являє собою добровільне обмеження 

суверенними державами власного суверенітету шляхом делегування частини 

владних повноважень інтеграційному міждержавному об’єднанню або 

міжнародній організації для реалізації поставлених перед нею цілей і завдань. 

При наділенні міждержавного об’єднання чи міжнародної організації 

наднаціональними повноваженнями ключовим є питання балансу між 

забезпеченням нормального функціонування наднаціональних органів з метою 

досягнення цілей організації та захистом державного суверенітету і 

національної ідентичності членів таких організацій для запобігання 

«розчиненню» держав в інтеграційному співтоваристві.  

Одним із проявів наднаціональності в межах ЄС є процеси динамічної 

конституціоналізації його правого порядку. Підтвердженням цього є наявність 

у правовій природі ЄС певних конституційно-правових рис, зокрема, таких, як 

конституційне значення установчих актів для системи права Союзу; 

верховенство норм права ЄС щодо норм права держав-членів та їх пряма дія в 

межах національних правопорядків; здійснення інститутами Союзу функцій 
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законодавчої, виконавчої та судової влади відповідно до принципу поділу 

влади; наявність в ЄС інституту Європейського омбудсмана, а також 

загальносоюзного громадянства. Поряд з тим особливістю 

конституціоналізаційних процесів у Європі є їх багаторівневість, тобто 

необмеженість рамками лише правопорядку ЄС, що дає підстави говорити про 

конституціоналізацію всього європейського права.  

2. Правова природа угод про асоціацію між ЄС і третіми країнами 

розкривається у тому, що вони створюють організаційно-правові засади для 

особливого привілейованого партнерства ЄС із третьою країною, що 

передбачає поглиблені відносини у різних сферах співробітництва. Правова 

природа відносин ЄС із третіми країнами, що регулюються угодами про 

асоціацію, вирізняється значною специфікою, яка розкривається у таких 

основних рисах. По-перше, на відміну від асоційованого членства в інших 

міжнародних організаціях, третя країна не бере участі в установчих актах ЄС, а 

юридичною основою (підставою) встановлення асоціації є міжнародна угода. 

По-друге, третя країна не долучається до роботи інститутів ЄС, натомість 

угоди про асоціацію передбачають створення особливого організаційного 

механізму, метою діяльності якого є сприяння у виконанні положень угоди 

щодо реалізації цілей і завдань асоціації. По-третє, створення асоціації 

спирається на економічну, політичну і правову основу. Економічною основою 

асоціації ЄС із третьою країною є лібералізація торгівлі, запровадження ЗВТ чи 

навіть митного союзу. Політична складова асоціації передбачає, що країна-

партнер має поділяти цінності та загальні принципи Союзу та його держав-

членів. Правова складова асоціації ЄС із третьою країною полягає у 

необхідності гармонізувати національну систему права і законодавства третьої 

країни із визначеним угодою обсягом acquis ЄС.  

Встановлюючи асоціативні відносини з третіми країнами, ЄС віддає 

перевагу регіональному підходу, що полягає в укладанні ним свого роду 

«типових» угод про асоціацію з групою держав у межах певного регіону 

Європи. Залежно від періоду укладання та рівня відносин, що встановлювались 
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угодами про асоціацію ЄС із європейськими країнами, їх можна умовно 

поділити на кілька «поколінь». До ранніх зразків асоціативних угод належать, 

зокрема, договори, укладені свого часу з Грецією (1961 р.), Туреччиною 

(1963 р.), Мальтою (1970 р.) і Кіпром (1972 р.), які можна кваліфікувати як 

договори «першого покоління». Значно глибший правовий режим відносин 

передбачає Угода про Європейський економічний простір 1992 р., сторонами 

якої є ЄС і держави – члени ЄАВТ (договір «другого покоління»). До угод про 

асоціацію «третього покоління» належать Європейські угоди, укладені Союзом 

у 90-х роках ХХ ст. із країнами ЦСЄ, а також Угоди про стабілізацію й 

асоціацію, запропоновані Балканським країнам. У цьому аспекті Угоди про 

асоціацію між ЄС та пострадянськими країнами, охопленими політикою 

Східного партнерства, можуть розглядатись як започаткування нового типу 

асоціативних угод (угоди «четвертого покоління»).  

Аналіз правових механізмів регулювання асоціативних відносин ЄС, 

відображених у поколіннях угод про асоціацію, свідчить, що еволюція цих угод 

не повною мірою відповідає хронології їх укладання. Зокрема, Угода про ЄЕП 

(«друге покоління») передбачає глибший правовий режим асоціативного 

співробітництва, ніж Європейські угоди та Угоди про стабілізацію та асоціацію 

(«третє покоління»). Більше того, договірна практика ЄС свідчить, що між 

укладанням із третьою країною угоди про асоціацію та отриманням такою 

країною статусу кандидата у повноправні члени цього міждержавного 

об’єднання немає прямого правового зв’язку. Тобто асоціація може бути як 

передумовою членства в ЄС, так і його альтернативою. Виходячи з цього, 

вбачається, що залежно від кінцевої мети та завдань, усі угоди про асоціацію 

між ЄС та європейськими країнами можуть бути поділені на два типи: ті, що 

закріплюють привілейовані політичні та економічні зв’язки партнерів по 

асоціації без перспективи набуття членства (Угода про ЄЕП, Угоди про 

асоціацію з країнами Східного партнерства) та ті, метою яких є підготовка 

третьої країни до вступу в ЄС (Угоди про асоціацію з Грецією, Мальтою і 

Кіпром, Європейські угоди, Угоди про стабілізацію та асоціацію).  
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Поряд з тим можна виділити і деякі спільні риси, притаманні угодам про 

асоціацію між ЄС і третіми країнами європейського регіону. Це, зокрема, 

створення ЗВТ переважно на асиметричній основі; надання фінансової і 

технічної допомоги з боку ЄС країнам-партнерам по асоціації (за винятком 

країн ЄАВТ); закріплення вимог щодо необхідності гармонізації національного 

законодавства асоційованих країн із визначеним обсягом acquis ЄС. 

Характерною рисою двох останніх поколінь угод про асоціацію є розширення 

сфери дії через включення до їх тексту, поряд із економічною складовою, 

політичної сфери співробітництва.  

3. Угоди про асоціацію є важливим договірно-правовим інструментом 

наднаціонального впливу Союзу на конституціоналізацію правопорядків третіх 

країн. Такий вплив здійснюється у відповідних нормативних, інституційних та 

організаційних формах і виявляється у тому, що до тексту угод про асоціацію 

включаються норми, принципи і цінності, які у сукупності становлять джерела 

правових стандартів ЄС і як такі мають поділятися тими країнами, що 

претендують на членство або асоціативне партнерство з цим міждержавним 

об’єднанням. Вступаючи в асоціативні відносини з ЄС, треті країни беруть на 

себе зобов’язання добровільно імплементувати зазначені норми, принципи і 

цінності (які є складовою європейської конституційно-правової спадщини) до 

національної системи права.  

Прогрес країни-партнера у наближенні до стандартів ЄС оцінюється з 

точки зору європеїзації її конституційного правопорядку, що підтверджує вибір 

пріоритетів внутрішньодержавного розвитку асоційованої країни та напрямів 

реформування її політичної, соціально-економічної і правової систем. Існуюча 

договірна практика підтверджує, що перспективи встановлення привілейованих 

асоціативних відносин з ЄС стають дієвим каталізатором необхідних 

конституційно-правових перетворень у країнах-партнерах, фактором 

конституціоналізації їх внутрішнього правопорядку та модернізації 

національної правової системи відповідно до європейських стандартів. Зі свого 

боку, ЄС заохочує європеїзацію третіх країн, використовуючи принципи 
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кондиціональності та еволюціональності, які передбачають поступове 

поглиблення ступеня взаємодії між сторонами у разі виконання визначених 

угодою умов.  

Водночас застосування в тексті угод про асоціацію застережень про 

кондиціональність та еволюціональність є ефективним переважно тоді, коли ці 

угоди передбачають хоча б віддалену перспективу членства третьої країни в 

ЄС. І навпаки, включення в угоду про асоціацію певних вимог без одночасного 

надання перспективи членства уповільнює процес демократичної 

трансформації конституційних правопорядків країн-партнерів, що пояснюється 

як суперечливістю внутрішніх політичних процесів та непослідовністю у 

проведенні ними демократичних реформ, так і відсутністю достатньо вагомої 

зовнішньої мотивації. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АСОЦІАЦІЇ  

ТА ПОДАЛЬШОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

3.1. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом  

та її місце в системі джерел конституційного права України 

 

Переговори щодо нового базового договору між Україною та ЄС, 

покликаного замінити Угоду про партнерство та співробітництво 1994 р., були 

започатковані у березні 2007 р. відповідно до Плану дій Україна – ЄС. 

У вересні 2008 p. під час проведення саміту Україна – ЄС у Парижі сторони 

досягли домовленості, що нова посилена угода матиме назву Угода про 

асоціацію.  

З метою узгодження тексту майбутньої угоди в період з 2007 – до 2011 р. 

відбувся 21 раунд переговорів щодо Угоди про асоціацію загалом і 18 раундів 

переговорів щодо розділу Угоди про створення поглибленої та всеохоплюючої 

зони вільної торгівлі, які проходили на пленарних засіданнях та в рамках 

чотирьох робочих груп: 1) з питань політичного діалогу, зовнішньої політики 

та політики безпеки; 2) з питань юстиції, свободи і безпеки; 3) з економічного і 

секторального співробітництва; 4) з питань ЗВТ 264. Під час переговорного 

процесу сторони погодили більшу частину тексту Угоди про асоціацію. 

Водночас за низкою принципових питань Україні та ЄС тривалий час не 

вдавалося досягти консенсусу.  

Причини цього полягали у тому, що у ході переговорного процеса 

виявились значні розбіжності в баченні місця та ролі майбутньої Угоди у 

системі політико-правових відносин України та ЄС 365, с. 87–97.  

Відомо, що для ЄС угоди про асоціацію – це насамперед ефективний 

інструмент поширення власних цінностей і принципів на правові системи 

третіх країн. За допомогою таких угод Союз прагне забезпечити політичну 

стабільність у відносинах із країнами-партнерами та створити сприятливе 
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зовнішньоекономічне середовище через взаємне відкриття ринків на засадах 

дотримання правових стандартів цього міждержавного об’єднання.  

Для України ж Угода про асоціацію великою мірою мала символічний 

характер. З її підписанням наша держава пов’язувала подальшу долю 

євроінтеграційного курсу або його альтернатив. Унаслідок цього технічні та 

правові аспекти переговорів часто набували ідеологічного або політичного 

забарвлення, що уповільнювало досягнення домовленостей в інших 

(неполітичних) сферах взаємодії. Зокрема, в економічній сфері принципово 

важливими для України стали положення Угоди щодо квот на 

сільськогосподарську продукцію, енергетичної політики та запровадження 

безвізового режиму поїздок українських громадян на територію Союзу. 

Загалом ці питання були розв’язані в рамках переговорів про ЗВТ через взаємні 

компроміси. У політичній площині найгострішою проблемою, на якій 

акцентувала увагу наша держава, було визначення в тексті майбутньої Угоди 

перспективи членства України в ЄС, адже Україна розглядала і продовжує 

розглядати укладання Угоди про асоціацію як перший крок до набуття 

членства в цьому міждержавному об’єднанні. У свою чергу позиція ЄС 

полягала у тому, що питання членства має комплексний характер і потребує не 

стільки політичних заяв, скільки багаторічної підготовчої роботи. Тому Союз 

та його держави-члени наполягали на дотриманні принципу послідовності, 

наголошуючи на можливості переходу до нових етапів інтеграції за умови 

виконання попередніх завдань.  

Ще однією формою політизації процесу переговорів (вже з боку ЄС) 

стали умови щодо дотримання демократичних принципів, передусім 

забезпечення незалежного судочинства та основних прав і свобод людини, що 

пояснювалось ув’язненням тодішньою українською владою лідерів 

опозиції 129. Під час Київського саміту 19 грудня 2011 р. голова 

Європейської Ради Г. ван Ромпей та голова Європейської Комісії Ж.-

М. Баррозу наголосили, що ця проблема є наріжним каменем у підписанні 

нового базового договору між Україною та ЄС. На відміну від економічних 



 

 

227 

аспектів Угоди цінності ЄС не можуть виступати предметом компромісів, тому 

відхилення від них поставить під сумнів підписання і ратифікацію всього 

документа. І навіть якщо підписання і набрання чинності Угодою про 

асоціацію все ж таки відбудуться, вона може так і не стати корисним правовим 

інструментом для розвитку подальших відносин між Україною та ЄС 365, 

с. 87–97. 

11 листопада 2011 р. у Брюсселі відбувся завершальний – двадцять 

перший раунд переговорів щодо укладення Угоди про асоціацію, у ході якого 

були остаточно узгоджені всі положення тексту договору.  

Під час Київського саміту Україна – ЄС (19 грудня 2011 р.) лідери 

України та ЄС офіційно заявили про завершення переговорів щодо Угоди про 

асоціацію. 30 березня 2012 р. у Брюсселі глави переговорних делегацій 

парафували Угоду, проте її підписання відтерміновувалось.  

Українська влада не бажала йти на поступки у питанні звільнення 

опозиційних лідерів. У свою чергу сторона ЄС наполягала на тому, що Угода 

про асоціацію є системою взаємозалежних зобов’язань, метою яких є значне 

поглиблення співробітництва України та Союзу як в економічній, так і в 

політичній сферах. У цьому контексті правові та політичні аспекти Угоди 

невід’ємні від економічних чинників, а тому мають розглядатися цілісно як 

обов’язкові елементи еволюції взаємовідносин сторін.  

Планувалося, що прийняття політичних рішень, необхідних для 

підписання Угоди про асоціацію, відбудеться 29 листопада 2013 р. на саміті ЄС 

і країн Східного партнерства у Вільнюсі (Литва). Проте напередодні саміту – 

21 листопада 2013 р. керівництво України в особі Президента В. Януковича під 

тиском Російської Федерації заявило про наміри відкласти підписання Угоди на 

невизначений термін. Ці дії тодішньої української влади спровокували хвилю 

демонстрацій серед українців, наслідком яких стала глибока політична 

криза 133, с. 17. 
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Лише після трагічних подій на Майдані Незалежності взимку 2014 р. 

питання щодо підписання Угоди про асоціацію знову постало на порядку 

денному.  

За пропозицією сторони ЄС було уточнено назву Угоди, і за згодою 

української сторони договір отримав остаточну офіційну назву – «Угода про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» (далі – Угода про асоціацію, Угода). Підписання цього 

договору відбувалось у два етапи. 21 березня 2014 р. під час позачергового 

саміту Україна – ЄС було підписано політичну частину Угоди та Заключний 

акт саміту. Зокрема, були підписані преамбула, ст. 1, розділ І «Загальні 

принципи», розділ ІІ «Політичний діалог та реформи, політична асоціація, 

співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики» і 

розділ VII «Інституційні, загальні та прикінцеві положення» Угоди. На саміті 

українською стороною також була зроблена заява, що зобов’язання України, 

які випливають зі ст. 8 Угоди про асоціацію стосовно ратифікації Римського 

статуту Міжнародного кримінального суду 1998 р., будуть виконані після 

внесення відповідних змін до Конституції України.  

27 червня 2014 р. під час засідання Ради ЄС Президентом України 

П. Порошенком та керівництвом ЄС і главами держав та урядів 28 держав – 

членів ЄС була підписана економічна та інші частини Угоди – розділ III 

«Юстиція, свобода та безпека», розділ IV «Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею», розділ V «Економічне та галузеве співробітництво» та розділ VI 

«Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством», які 

у сукупності із рештою тексту Угоди становлять єдиний документ.  

16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський Парламент 

синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС 259. 

Українська сторона передала до депозитарію ратифікаційні грамоти і таким 

чином завершила всі внутрішньодержавні процедури 112. Процес ратифікації 

Угоди про асоціацію державами – членами ЄС тривав майже три роки.  
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Зокрема, Румунія ратифікувала Угоду 14 липня 2014 р., Литва – 29 липня 

2014 р., Латвія – 31 липня 2014 р., Мальта – 29 серпня 2014 р., Болгарія – 

9 вересня 2014 р., Словаччина – 21 жовтня 2014 р., Швеція – 9 січня 2015 р., 

Естонія – 12 січня 2015 р., Данія – 18 лютого 2015 р., Польща та Хорватія – 

24 березня 2015 р., Угорщина – 7 квітня 2015 р., Велика Британія – 8 квітня 

2015 р., Ірландія – 17 квітня 2015 р., Фінляндія – 6 травня 2015 р., Люксембург 

– 12 травня 2015 р., Португалія – 13 травня 2015 р., Іспанія – 19 травня 2015 р., 

Німеччина – 22 липня 2015 р., Словенія – 27 липня 2015 р., Австрія – 6 серпня 

2015 р., Франція – 10 серпня 2015 р., Чехія – 12 листопада 2015 р., Італія – 

11 грудня 2015 р. Греція – 6 січня 2016 р., Кіпр – 29 січня 2016 р., Бельгія – 

1 лютого 2016 р. 415. І нарешті 15 червня 2017 р. процедури із ратифікації 

Угоди завершили Нідерланди.  

Щодо цієї країни слід зазначити, що 6 квітня 2016 р. відбувся 

консультативний референдум у Нідерландах щодо ратифікації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, який засвідчив, що населення цієї країни не 

підтримує встановлення поглиблених асоціативних відносин із Україною 

(офіційні результати референдуму такі: явка становила 32,28 %, проти 

проголосувало 61 %, за – 38,21 % голландців). Попри те, що референдум мав не 

обов’язковий, а лише дорадчий характер, прем’єр-міністр Нідерландів 

М. Рютте заявив, що у зв’язку з його негативними результатами ратифікація не 

може продовжуватись, а сама Угода про асоціацію потребує перегляду 329. 

Але такий підхід не знайшов підтримки серед інших держав – членів ЄС. Тому 

заради розв’язання складної ситуації сторони вдалися до пошуку політичного 

компромісу, який оформився у рішенні держав – членів Союзу, підписаному 

15 грудня 2016 р. У цьому документі, який став своєрідною альтернативою 

перегляду Угоди, зокрема визначалося, що асоціація ЄС та України: 1) на 

нинішньому етапі не пов’язана з підготовкою України до членства в цьому 

міждержавному об’єднанні; 2) не містить положень про свободу руху осіб 

(тобто не передбачає право на працевлаштування та проживання українських 

громадян в державах – членах Союзу); 3) не містить положень про спільну 
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оборону України та ЄС; 4) не надає Україні доступу до структурних фондів 

Союзу; 5) одним із найважливіших елементів співробітництва з Україною є 

боротьба з корупцією 330.  

Слід зазначити, що даний документ (який, до речі, Україна не 

підписувала) по суті не вносив жодних змін до Угоди. Поряд з тим, його 

ухвалення стабілізувало ситуацію і вже наприкінці лютого 2017 р. нижня 

палата Парламенту Нідерландів (Палата представників) проголосувала за 

ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною, а 30 травня 2017 р. це рішення 

підтримала і верхня палата Парламенту Нідерландів (Сенат). 11 липня 2017 р. 

Нідерланди передали до Ради ЄС ратифікаційні документи, завершивши таким 

чином тривалий процес ратифікації Угоди про асоціацію. Офіційний журнал 

Європейського Союзу 25 липня 2017 р. опублікував повідомлення про те, що 

відповідно до ст. 486 (2) Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, вона 

набуває чинності з 1 вересня 2017 р. 544.  

Ці події є свідченням і важливим сигналом для українських політичних 

еліт про те, що успішність практичної реалізації асоціації України та ЄС 

безпосередньо залежить від результативності проведення структурних реформ 

у країні для того, щоб і українські громадяни, і населення держав – членів ЄС 

прихильніше ставилися до перспектив європейської інтеграції України 247, 

с. 140.  

Поряд з тим наведене спонукає до висновку, що конституціоналізація 

процесу асоціації України з ЄС має не тільки внутрішню, а й зовнішню 

складову. Зокрема, її зовнішньою складовою є заходи з ратифікації та 

подальшої імплементації Угоди про асоціацію Союзом (зокрема його 

представницьким інститутом – Європейським Парламентом) та безпосередньо 

кожною державою – членом ЄС відповідно до їх конституційних процедур. 

Тільки пройшовши ці процедури, Угода в повному обсязі набула легітимного 

характеру та стала джерелом права в межах правових систем обох сторін. 

Існування внутрішньої і зовнішньої складових цього процесу зумовлене 

договірною сутністю відносин асоціації, а також наявністю власних 
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конституційних механізмів для запровадження Угоди у правопорядки як 

України, так і ЄС і його держав-членів.  

Щодо внутрішньої складової вбачається, що доцільно говорити про 

існування особливого національного механізму конституціоналізації асоціації 

України з ЄС, який охоплює сукупність засобів, способів і методів, за 

допомогою яких здійснюється конституційне оформлення відносин у сфері 

європейської інтеграції України з метою подальшої об’єктивації 

конституційних норм у національне законодавство. Оскільки 

конституціоналізація асоціації України та ЄС є динамічним процесом, на нашу 

думку, саме поняття «механізм» здатне виступити системотвірним чинником 

для його цілісного сприйняття та охарактеризувати всі складові 

конституціоналізації у ході їх взаємодії.  

Серед засобів, які мають використовуватись у процесі 

конституціоналізації, можна виділити правові та організаційні. До правових, 

зокрема, належать урахування цілей асоціації між Україною та ЄС на кожному 

етапі проведення конституційної реформи; формування внутрішньої 

законодавчої і підзаконної нормативно-правової бази, спрямованої на 

забезпечення процесу конституціоналізації асоціації України з ЄС (зокрема 

правової гармонізації (адаптації)), а також імплементації європейських 

правових цінностей і стандартів у галузеве законодавство України в контексті 

його конституціоналізації. При цьому слід ураховувати, що ключовим методом 

конституціоналізації у правовій сфері є гармонізація (адаптація) національного 

законодавства до права ЄС. У свою чергу організаційним засобом 

конституціоналізації є формування дієвих інституційних, функціональних та 

процедурних засад, спрямованих на забезпечення асоціації України з ЄС 

(докладний аналіз усіх цих засобів і методів подається у розділі 5).  

Щодо змісту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, то за своїм 

обсягом і тематичним охопленням вона є найбільшим міжнародно-правовим 

документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором із 

третьою країною європейського регіону, будь-коли укладеним ЄС. Як 
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зазначалось, Угода про асоціацію між Україною та ЄС може розглядатись як 

започаткування нового типу асоціативних угод (угоди «четвертого покоління»). 

Особливістю саме цієї групи угод є те, що вони укладаються із так званими 

сусідніми країнами та за своїм змістом охоплюють максимально широке коло 

питань взаємного інтересу. Крім Угоди з Україною, до угод про асоціацію 

четвертого покоління належать також договори, підписані ЄС із Грузією 483 

та Молдовою 484.  

Щодо правової кваліфікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

передусім необхідно визначити такі її характеристики.  

По-перше, Угода про асоціацію між Україною та ЄС є двостороннім 

міжнародними договором. Її сторонами є, з одного боку, ЄС, Євратом та їх 

держави-члени, а з іншого – Україна. У договірній практиці ЄС такі угоди 

вважаються змішаними, оскільки до їх змісту входять питання, що належать до 

виключної компетенції ЄС, Євратому або їх держав-членів 
17

, а також сфери 

спільної компетенції 
18

 цих суб’єктів.  

По-друге, Угода про асоціацію є базовим договором комплексного, 

всеохоплюючого (широкомасштабного) характеру. Це означає, що її 

положення поширюються на весь спектр взаємовідносин України та ЄС. По 

суті, Угода про асоціацію між Україною та ЄС являє собою безпрецедентний, 

як за обсягом, так і за рівнем деталізації, правовий документ. Вона містить 

положення, що стосуються цілої низки спільних заходів. Її особливістю також є 

те, що поряд із традиційними для асоціативних угод сферами взаємодії 

партнерів (лібералізація торгівлі, економічні питання, політичний діалог тощо) 

до Угоди з Україною включені також деякі нетипові напрями співробітництва, 

наприклад спільна зовнішня і безпекова політика, розширене співробітництво у 

сфері свободи, безпеки і юстиції та в енергетичній сфері 397.  

Комплексний характер Угоди про асоціацію пояснюється не тільки 

максимальним охопленням сфер взаємодії сторін, а й поставленими цілями, 

                                                
17 Наприклад, ст. 3 Договору про функціонування ЄС надає Союзу виключні повноваження у сфері спільної 

торговельної політики. 
18 Зокрема, ст. 217 Договору про функціонування ЄС, а також статті 31 (1) і 37 Договору про ЄС. 
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зокрема досягненням економічної інтеграції України у внутрішній ринок ЄС 

шляхом створення поглибленої і всеохоплюючої ЗВТ. Реалізація цієї мети 

вимагає значного наближення законодавства України до правових стандартів 

ЄС, у тому числі забезпечення однакового тлумачення та ефективного 

застосування законодавства ЄС у правопорядку України 30, с. 11.  

По-третє, Угода про асоціацію є рамковим документом, який формує 

засади та визначає загальні принципи регулювання взаємовідносин сторін у 

багатьох сферах співробітництва. Водночас відповідно до ст. 479 (5) на її 

основі сторони можуть укладати галузеві угоди з метою розвитку і 

конкретизації її положень. Угода про асоціацію визначає, що такі галузеві 

угоди є невід’ємною складовою двосторонніх відносин і становлять частину 

загальної інституційної основи співробітництва 397.  

Наведені положення Угоди спрямовані на забезпечення узгодженого 

правового регулювання відносин України та ЄС, що здійснюватиметься як на 

підставі нової Угоди про асоціацію, так і за допомогою чинних і планованих 

міжнародних угод, підписаних між сторонами в окремих сферах взаємодії.  

По-четверте, Угода про асоціацію укладена на невизначений термін і 

відповідно має безстроковий характер (ст. 481). Встановлюється також, що 

через п’ять років з дати набрання Угодою про асоціацію чинності, а також у 

будь-який інший час за взаємною згодою сторін може бути здійснений 

всебічний огляд досягнення цілей даної Угоди (ст. 481 (1)).  

По-п’яте, за своєю сутністю Угода про асоціацію є не просто 

міжнародним договором про співробітництво. Вона визначає якісно новий 

формат відносин між Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та 

економічної інтеграції». Як зауважує польський дослідник К. Карський, Угода 

про асоціацію між ЄС та Україною є найвищою з можливих форм взаємодії між 

Союзом і державою, яка не є його членом 133, с. 17–18. Цей договір 

покликаний створити правову основу для формування особливих, 

привілейованих відносин між ЄС та Україною з можливістю часткової участі 

останньої в інституційній системі ЄС (наприклад, шляхом участі в 
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Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ 417). Важливо також те, що Угода про 

асоціацію передбачає підтримку ЄС реформ у багатьох сферах життя на основі 

впровадження Україною європейських норм і стандартів, а тому вона може 

бути використана як стратегічний орієнтир системних політичних, соціально-

економічних та конституційно-правових перетворень в Україні.  

По-шосте, Угода про асоціацію не визначає чітких перспектив членства 

України в ЄС, проте вона і не заперечує їх. У тексті Угоди можна зустріти 

низку непрямих посилань щодо можливості реалізації у майбутньому 

європейських прагнень України. Так, у преамбулі зазначається, що «Союз 

визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір». Також 

підкреслюється, що Україна як європейська країна поділяє з державами – 

членами Союзу спільну історію і спільні цінності і налаштована підтримувати 

ці цінності. Це формулювання є майже аналогічним тому, що міститься у 

ст. 49 (1) Договору про ЄС, де зазначено: «Будь-яка європейська держава, що 

поважає цінності Союзу та зобов’язується втілювати їх у життя, може 

звернутись із заявою про набуття членства в ЄС» 580. Подібність цих 

визначень є очевидною. Крім того, низка положень Угоди про асоціацію 

відтворює формулювання Копенгагенських критеріїв вступу в ЄС. Зокрема, 

політичні критерії, такі як стабільність інститутів, що гарантують демократію, 

верховенство права і права людини, визначаються не тільки як «істотні 

елементи» Угоди (преамбула), а також як невід’ємна складова встановлення 

політичного діалогу (ст. 6 Угоди про асоціацію) і співробітництва у сфері 

свободи, безпеки та юстиції (ст. 14). На економічному рівні створення 

поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ розглядається як засіб для «завершення 

переходу [України] до діючої ринкової економіки» (ст. 1(2)). Також Угода 

передбачає широку гармонізацію законодавства України з acquis ЄС.  

Поряд з тим на відміну від Угод про стабілізацію і асоціацію з 

балканськими країнами чи навіть колишніх Європейських угод із країнами 

ЦСЄ Угода про асоціацію з Україною не має на меті підготувати її до вступу в 

ЄС 30, с. 14. У ній лише визначається, що політична асоціація та економічна 
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інтеграція України з ЄС залежатиме від прогресу в імплементації цієї Угоди, а 

також від досягнень України в забезпеченні поваги до спільних цінностей і 

наближенні до ЄС у політичній, економічній та правовій сферах. Ці положення 

є відображенням принципів кондиціональності та еволюціональності, які 

доволі часто використовуються Союзом у практиці регулювання асоціативних 

відносин. Проте, як зазначалось (підрозділ 2.3), застосування в тексті угод про 

асоціацію застережень про кондиціональність та еволюціональність є більш 

ефективним тоді, коли ці угоди передбачають хоча б віддалену перспективу 

членства країни – партнера в ЄС. І навпаки, включення до тексту угоди про 

асоціацію певних вимог без одночасного надання перспектив членства 

уповільнює трансформаційні зміни в третіх країнах, оскільки такі країни не 

мають достатньо вагомих зовнішніх стимулів, а їхні внутрішні політичні та 

економічні процеси ускладнюються суперечливістю та подекуди 

непослідовністю у проведенні демократичних реформ. 

Попри ці застереження, слід погодитись із тим, що Угода про асоціацію є 

одним із найбільш широкомасштабних документів у договірній практиці 

України та ЄС. Наголос на унікальному характері співробітництва сторін, що 

пропонує цей договір, можна зустріти вже у його преамбулі, де підкреслюється 

бажання посилювати і розширювати взаємовідносини України та ЄС в 

амбітний та інноваційний спосіб. Фактично Угода про асоціацію між Україною 

та ЄС містить принципи, поняття та положення права ЄС, що мають 

тлумачитись і застосовуватися так, ніби третя держава є членом Союзу. Як 

акцентує бельгійський науковець П. Ван Елсувеге, «угоди такого типу є 

винятковими у практиці зовнішньої діяльності ЄС» 30, с. 10.  

За своєю структурою Угода складається з преамбули, 7 розділів, що 

включають 486 статей, понад 40 додатків і 3 Протоколів, а також Спільних 

декларацій і Декларації України щодо ст. 8 Угоди.  

У преамбулі окреслюється підґрунтя для встановлення поглиблених 

асоціативних відносин між Україною та ЄС, зокрема, наголошується на 
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визнанні Союзом європейського вибору та європейських прагнень України як 

європейської держави, що поділяє з ЄС спільну історію та цінності.  

Ст. 1 визначає цілі асоціації між Україною та ЄС, а саме: сприяти 

поступовому зближенню сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних 

привілейованих зв’язках; розвивати посилений політичний діалог у всіх сферах 

взаємного інтересу; зберігати і зміцнювати мир і стабільність як у 

регіональному, так і в міжнародному вимірах; підтримувати зусилля України з 

розбудови діючої ринкової економіки; посилювати економічні і торговельні 

відносини, у тому числі шляхом створення поглибленої і всеохоплюючої ЗВТ; 

сприяти поступовій інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, зокрема 

шляхом адаптації її законодавства до acquis ЄС; зміцнювати співробітництво у 

сфері юстиції, свободи та безпеки тощо.  

У розділі І Угоди закріплюються загальні принципи, покладені в основу 

асоціації, основними серед яких є принципи демократії, верховенства права та 

прав і основоположних свобод людини (при цьому в ст. 2 вказується, що ці 

принципи і цінності є ключовими елементами даної Угоди). Також 

визначаються деякі «нетипові» принципи асоціації, на яких базуватимуться 

подальші відносини між Україною та ЄС: поваги до суверенітету, 

незалежності, територіальної цілісності та непорушності кордонів, принципи та 

засади вільної ринкової економіки, належного врядування, боротьби з 

корупцією, боротьби з транснаціональною організованою злочинністю і 

тероризмом, сприяння сталому розвитку тощо (ст. 3). Крім власне 

європейських цінностей, Угода посилається також на міжнародно-правові 

принципи і стандарти, що містяться у Статуті ООН, документах ОБСЄ 

(зокрема, у Гельсінському Заключному акті НБСЄ 1975 р. та Паризькій хартії 

для нової Європи 1990 р.), у Загальній декларації прав людини ООН 1948 р. та 

Конвенції Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р.  

Розділ ІІ Угоди присвячений регулюванню політичного діалогу між 

Україною та ЄС, а також їх співробітництву в сфері зовнішньої та безпекової 
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політики. Передусім в Угоді визначаються цілі політичного діалогу, ключовою 

серед яких є запровадження політичної асоціації між сторонами, та 

встановлюються інституційні форуми для його проведення. На найвищому 

рівні політичний діалог відбуватиметься в рамках самітів глав держав і урядів 

України, ЄС і його держав-членів; на міністерському рівні – у рамках засідань 

Ради асоціації та на рівні міністрів закордонних справ; на парламентському 

рівні – у рамках Парламентського комітету асоціації. Крім того, політичний 

діалог буде проводитись у таких форматах, як: засідання представників 

України та ЄС на рівні політичних директорів, Комітету з питань політики та 

безпеки й експертів з конкретних питань і стосовно окремих регіонів. Також 

для посилення політичного діалогу використовуватимуться дипломатичні і 

військові канали між сторонами та інституційно-правові рамки міжнародних 

організацій та форумів (ООН, ОБСЄ та ін.).  

Важливою складовою співробітництва сторін у сфері зовнішньої і 

безпекової політики є Спільна політика безпеки і оборони (далі – СПБО). 

Політичний діалог у межах СПБО здійснюватиметься шляхом розгляду питань 

щодо запобігання конфліктам та антикризового управління, регіональної 

стабільності, роззброєння, нерозповсюдження зброї масового знищення, 

контролю над озброєннями та експортом зброї, а також поліпшення 

взаємовигідного діалогу в космічній сфері.  

Угода також регулює питання розвитку і зміцнення політичного діалогу 

сторін з питань внутрішніх реформ в Україні та щодо зміцнення миру і 

міжнародного правосуддя, зокрема шляхом імплементації нашою державою 

Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Як випливає з 

Декларації, що додається до Угоди, виконання останнього положення ставиться 

у залежність від внесення необхідних змін до Конституції України, які 

нещодавно набули чинності.  

У розділі ІІІ Угоди визначаються напрями взаємодії сторін у сферах 

юстиції, свободи і безпеки. Важливою метою співробітництва в цих галузях є 

утвердження верховенства права та посилення відповідних інституцій, зокрема, 
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у сфері правоохоронної діяльності та здійснення правосуддя, насамперед 

зміцнення судової системи, покращення її ефективності, гарантування 

незалежності та неупередженості суддів та боротьба з корупцією (с. 14) 397.  

Одним із елементів співробітництва є забезпечення належного рівня 

захисту персональних даних відповідно до кращих європейських та 

міжнародних стандартів (особливо стандартів Ради Європи) (с. 15) 397.  

З метою управління міграційними потоками між територіями України та 

ЄС Угодою передбачається розвиток всеохоплюючого діалогу щодо ключових 

питань у сфері міграції, включаючи: надання притулку; легальну і нелегальну 

міграцію; незаконне переправлення осіб через державний кордон та протидію 

торгівлі людьми (зокрема, спільне запровадження ефективної превентивної 

політики щодо методів боротьби з організованими злочинними групами, що 

здійснюють незаконне переправлення нелегальних мігрантів через державний 

кордон і торгівлю людьми, а також захисту жертв таких злочинів), подолання 

причин виникнення міграції; посилення рівня безпеки документів тощо (с. 17 – 

18) 397. У зв’язку з цими положеннями актуальним є продовження 

співробітництва України з Європолом, що регламентується Угодою про 

стратегічне співробітництво з Європейським поліцейським бюро від 4 грудня 

2009 р. 400. та встановлення більш тісної співпраці з Європейською 

організацією з питань юстиції (Євроюстом) на основі Угоди про 

співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції 

від 27 червня 2016 р. 402.  

Окремі статті присвячені мобільності працівників та створенню 

належних умов для тих із них, хто на законних підставах працює за кордоном 

(у тому числі запобіганню дискримінації на підставі громадянства). Привертає 

до себе увагу те, що Угода не лібералізує повною мірою рух працівників між 

Україною та ЄС на правових засадах останнього, а віддає перевагу 

міждержавному регулюванню цих питань. Визначається, що, виходячи з 

ситуації на ринку праці в ЄС, a) існуючі можливості доступу до зайнятості для 

українських громадян, надані державами-членами на підставі укладених між 
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ними і Україною двосторонніх міжнародних договорів, мають бути збережені 

або навіть покращені; b) інші держави-члени повинні дослідити можливість 

укладання подібних договорів із Україною. Водночас Рада асоціації 

зобов’язується розглянути питання створення для українських громадян більш 

сприятливих умов у додаткових сферах, зокрема можливості доступу до 

професійного навчання у державах – членах ЄС 397.  

Передбачається поглиблення візового діалогу, зокрема шляхом 

запровадження безвізового режиму після виконання відповідних критеріїв, 

передбачених у Плані дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України 

від 22 листопада 2010 р. (ці положення Угоди вже реалізовані, зокрема 

17 травня 2017 р. Європейський Парламент і Рада ЄС ухвалили регламент про 

надання Союзом безвізового режиму для України 565. Відповідно з 11 червня 

2017 р. українські громадяни за наявності біометричного паспорта отримали 

можливість здійснювати поїздки на територію держав – членів ЄС та інших 

країн – учасниць шенгенської зони і перебувати у її межах не більше 90 днів 

протягом 180-денного періоду без отримання візи).  

Крім того, положеннями розділу регламентується поглиблення 

співробітництва сторін з метою боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів 

та фінансуванням тероризму, незаконним обігом наркотичних засобів, 

організованою злочинністю та корупцією, тероризмом, а також подальший 

розвиток співробітництва у сфері надання правової (судової) допомоги у 

цивільних та кримінальних справах. 

Найбільшим за обсягом і рівнем деталізації є розділ ІV Угоди «Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею». Це пояснюється тим, що саме він регламентує 

створення та функціонування ЗВТ між сторонами як визначального 

інструменту економічної інтеграції України з ЄС. Її запровадження не є 

відмінною рисою асоціативних відносин із Україною – більшість угод про 

асоціацію між ЄС та третіми країнами передбачають створення ЗВТ. Договірна 

практика ЄС свідчить, що у такий спосіб здійснюється поширення правових 

норм і стандартів цього міждержавного об’єднання на правову систему третіх 
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країн, оскільки визначальний вплив на зміст і правові механізми 

функціонування ЗВТ чинить передусім право ЄС 227, с. 206. Водночас 

важливою особливістю правового регулювання торговельних відносин Союзу з 

третіми країнами в рамках ЗВТ є те, що воно не обмежується положеннями 

права ЄС та відповідної угоди про асоціацію, а спирається також на правила і 

норми, закріплені в Генеральній угоді з тарифів і торгівлі/Світової організації 

торгівлі (далі – ГАТТ/СОТ) 336, с. 24; 229, с. 10. Так, відповідно до п. 8 (b) 

ст. ХХІV цієї Угоди під зоною вільної торгівлі слід розуміти групу з двох чи 

більше митних територій держав, у межах якої мита та інші обмежувальні 

засоби регулювання торгівлі скасовуються … стосовно товарів, які походять із 

цих територій 58.  

Поряд з тим Угода про асоціацію з Україною фактично виходить за межі 

створення «класичної» ЗВТ, передбачаючи запровадження її «поглибленої та 

всеохоплюючої» версії. У середині такої ЗВТ між партнерами має бути 

лібералізована не лише торгівля товарами, а й послугами, а також до певної 

міри рух капіталів та робочої сили. Відповідно до ст. 25 Угоди для 

запровадження ПВЗВТ встановлюється перехідний період терміном до 

10 років.  

Ще однією важливою рисою ЗВТ Україна – ЄС є комплексна програма 

адаптації регуляторних норм у сферах, пов’язаних із торгівлею, до відповідних 

стандартів Союзу. Це дасть змогу значною мірою усунути нетарифні (технічні) 

бар’єри у торгівлі між Україною та ЄС і забезпечити розширений доступ до 

внутрішнього ринку ЄС для українських експортерів і навпаки – європейських 

експортерів до українського ринку. Таким чином ПВЗВТ покликана 

забезпечити поступову інтеграцію економіки України до внутрішнього ринку 

ЄС 259.  

Структура розділу Угоди, який регламентує створення ЗВТ, є доволі 

складною і включає 15 глав, які, у свою чергу, містять окремі частини і 

підрозділи. Також невід’ємною складовою цього розділу є 25 додатків і 

2 протоколи. Настільки високий рівень деталізації свідчить про бажання сторін 
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максимально конкретизувати положення цієї частини Угоди з метою 

безпрецедентно глибокої інтеграції третьої країни до ЄС.  

Щодо змісту розділу ІV, то він охоплює такі основні питання, як: 

встановлення перехідного періоду для запровадження поглибленої та 

всеохоплюючої ЗВТ терміном до 10 років; надання сторонами одна одній 

національного режиму для доступу товарів на ринки (зокрема, зменшення чи 

повне скасування мит, зборів та інших еквівалентних платежів, регулювання 

нетарифних заходів, адміністративне співробітництво та ін.); засоби захисту 

торгівлі (встановлюється принцип одночасного незастосування, 

регламентуються антидемпінгові та компенсаційні заходи); усунення технічних 

бар’єрів у торгівлі; санітарні та фітосанітарні заходи; сприяння торгівлі та 

співробітництво (зокрема адміністративне) в митній сфері; заснування 

підприємницької діяльності, торгівля послугами (у тому числі комп’ютерними, 

поштовими, кур’єрськими, телекомунікаційними, фінансовими, транспортними 

тощо) й електронна торгівля; заснування компаній та інвестиції; поточні 

платежі та рух капіталу; визнання кваліфікації; державні закупівлі; права 

інтелектуальної власності (авторське право та суміжні права, торговельні 

марки, географічні зазначення, промислові зразки, патенти та ін.); конкурентна 

політика (антимонопольні заходи і державна допомога); торговельні відносини 

в енергетичній сфері; прозорість; торгівля та сталий розвиток. 

Як слушно зауважує І. Березовська, на початковому етапі результати 

функціонування ЗВТ Україна – ЄС навряд чи стануть помітними пересічним 

громадянам України, адже для повноцінного запровадження вільної торгівлі 

між сторонами має бути проведено велику організаційно-правову роботу 15, 

с. 35. Водночас у перспективі реалізація положень Угоди щодо поглибленої та 

всеохоплюючої ЗВТ надасть Україні реальні можливості для модернізації її 

торговельних відносин та більш динамічного економічного розвитку 534.  

Важливе значення для запровадження поглибленої та всеохоплюючої 

ЗВТ між Україною та ЄС має наступний розділ V Угоди. Він регулює питання 

економічного та секторального співробітництва сторін. У даній частині Угоди 
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встановлюються правові засади співробітництва між Україною, ЄС і його 

державами-членами у низці секторів економіки та визначаються напрями 

реалізації державної галузевої політики України. 28 глав цього розділу 

передбачають відповідні заходи у таких секторах, як енергетика, у тому числі 

ядерна; макроекономічне співробітництво; управління державними фінансами 

(зокрема бюджетна політика, внутрішній контроль і зовнішній аудит); 

оподаткування; статистика; захист навколишнього середовища; транспорт; 

співробітництво у сферах промисловості, підприємництва, науки і технологій, 

космічних досліджень, у видобувній та металургійній галузях; заснування та 

діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік і аудит; 

інформаційне суспільство; аудіовізуальна політика; туризм; сільське 

господарство і розвиток сільських територій; політика у галузі рибальства та 

морська політика; захист прав споживачів; співробітництво у галузях 

зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей; охорона здоров’я; 

культура; освіта; транскордонне і регіональне співробітництво тощо. Розділ 

також передбачає можливість участі України в програмах та агентствах ЄС.  

Розділ VІ Угоди «Фінансове співробітництво та положення щодо 

боротьби із шахрайством» окреслює механізми і шляхи отримання Україною 

фінансової допомоги ЄС (у тому числі з метою сприяння реалізації Угоди про 

асоціацію), пріоритетні сфери її надання, порядок моніторингу та оцінки 

ефективності її використання. Крім цього, положення даної частини 

передбачають поглиблення співпраці України та ЄС з метою попередження та 

боротьби з шахрайством, корупцією та іншою нелегальною діяльністю, зокрема 

шляхом поступової гармонізації українського законодавства в цій сфері із 

законодавством ЄС, обміну відповідною інформацією тощо (ст. 453–459) 397; 

259. 

У розділі VІІ «Інституційні, загальні та прикінцеві положення» 

передбачається запровадження нових форматів і рівнів співробітництва між 

Україною та ЄС. Глава 1 цього розділу безпосередньо регулює питання 

створення та функціонування інституційної структури асоціації України та ЄС. 
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Загалом інституційна структура є типовою для цього виду договорів і включає 

як загальні інститути, так і спеціальні органи асоціації. До загальних інститутів 

Угода відносить: саміти, Раду асоціації, Комітет асоціації та Парламентський 

комітет асоціації. Також в Угоді передбачено запровадження нового (порівняно 

з УПС) інституційного формату співробітництва сторін – Платформи 

громадянського суспільства.  

Закріплюється, що політичний діалог між Україною та ЄС на найвищому 

рівні (глави держав та урядів) відбувається в рамках самітів. Встановлена 

періодичність самітів – один раз на рік. Під час самітів здійснюється загальний 

нагляд за виконанням Угоди, а також обговорення будь-яких двосторонніх або 

міжнародних питань, які становлять взаємний інтерес (ст. 460) 397.  

На міністерському рівні політичний діалог відбувається в рамках Ради 

асоціації. Цей орган складається з членів Уряду України, з однієї сторони, та 

членів Ради ЄС і Європейської Комісії – з другої. Головування в Раді асоціації 

здійснюється представниками України і Союзу почергово. Засідання Ради 

асоціації на рівні міністрів проводяться щонайменше один раз на рік, але за 

потреби регулярність проведення засідань може збільшуватись.  

До повноважень Ради належить: прийняття обов’язкових для України і 

ЄС рішень у рамках сфери дії Угоди (встановлюється і кореспондуючий цьому 

повноваженню обов’язок сторін і спеціальних органів, створених відповідно до 

Угоди, вживати необхідних заходів для виконання рішень Ради); надання 

рекомендацій; затвердження власного регламенту; обмін інформацією про 

законодавчі акти сторін, як чинні, так і ті, що перебувають на стадії підготовки, 

а також про заходи з їх виконання, впровадження та дотримання з метою 

сприяння поступовому наближенню законодавства України до права ЄС; 

внесення змін і доповнень до Додатків Угоди відповідно до розвитку норм 

права ЄС і міжнародно-правових стандартів, закріплених у розділі IV 

(«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»); здійснення контролю та 

моніторингу застосування і виконання положень Угоди та періодичного 

перегляду її дії у світлі визначених цілей асоціації; розгляд будь-яких питань, 
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що становлять взаємний інтерес. За необхідності дозволяється, щоб інші органи 

брали участь у роботі Ради як спостерігачі (ст. 460–463) 397.  

Допоміжним органом Ради є Комітет асоціації. Він складається з 

представників сторін на рівні вищих посадових осіб. Так само, як і в межах 

Ради, головування в Комітеті здійснюється по черзі представниками України і 

Союзу. Засідання Комітету асоціації проводяться щонайменше один раз на рік. 

У своєму регламенті Рада асоціації визначає обов’язки і порядок 

функціонування Комітету, до сфери відповідальності якого належить, зокрема, 

підготовка засідань Ради. Також Комітет наділяється правом приймати рішення 

обов’язкового характеру як з питань власної компетенції, так і y сферах, в яких 

Рада делегувала йому свої повноваження. Сторони мають вживати всіх 

необхідних заходів для їх виконання. Крім загального формату, передбачена 

можливість проведення засідань Комітету у спеціальному складі для розгляду 

питань, пов’язаних із функціонуванням ЗВТ (Комітет з питань 

торгівлі) (ст. 464–466) 397.  

Ще один загальний інститут у структурі асоціації – Парламентський 

комітет асоціації, який є форумом для обміну думками між депутатами 

Верховної Ради України і Європейського Парламенту. Головування у 

Парламентському комітеті асоціації здійснюється представниками сторін по 

черзі. Регулярність проведення своїх засідань Парламентський комітет 

визначає самостійно. Серед інших повноважень Парламентського комітету слід 

назвати такі: ухвалення власного регламенту; подання запитів та отримання 

інформації від Ради асоціації про рішення і рекомендації, прийняті нею, а 

також стосовно виконання Угоди; надання рекомендацій Раді 

асоціації (ст. 467–468) 397.  

Платформа громадянського суспільства (далі – ПГС) є форумом 

представників громадянського суспільства України та ЄС для проведення 

засідань і обміну думками з актуальних питань розвитку асоціативних відносин 

сторін. ПГС складається з представників України, з однієї сторони, і членів 

Європейського економічного і соціального комітету (ЕКОСОК) – з другої. 
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Регулярність проведення своїх засідань ПГС визначає самостійно. Головування 

в ПГС здійснюється по черзі представниками громадянського суспільства від 

української сторони і представником ЕКОСОК. На відміну від Ради асоціації та 

Комітету асоціації ПГС не наділяється повноваженнями з ухвалення юридично-

обов’язкових актів, проте передбачається, що вона ухвалює власний регламент, 

а також може надавати Раді рекомендації. У свою чергу Рада зобов’язана 

інформувати ПГС щодо всіх ухвалених нею рішень, а Комітет і 

Парламентський комітет асоціації повинні консультуватися з ПГС щодо 

досягнення цілей Угоди. Сторони також мають сприяти проведенню 

регулярних засідань представників їхнього громадянського суспільства з метою 

інформування їх про виконання Угоди та врахування їхнього внеску у цей 

процес (ст. 469–470) 397. 

Щодо спеціальних органів – вони являють собою різні конфігурації 

допоміжних комітетів, підкомітетів і форумів, повноваження яких 

поширюються здебільшого на окремі напрями в межах торговельної сфери та 

питання, пов’язані з торгівлею (ст. 466). До них, зокрема, належать: Підкомітет 

з управління санітарними та фітосанітарними заходами, «ІВ Діалог» – форум з 

питань інтелектуальної власності, Підкомітет з питань торгівлі та сталого 

розвитку, Підкомітет з питань митного співробітництва, Підкомітет з питань 

географічних зазначень та ін. (відповідно до статей 74, 83, 211, 252, 300 ці 

органи підзвітні Комітету асоціації безпосередньо чи в його спеціальному 

складі – Комітету з питань торгівлі). Крім спеціальних органів, що 

функціонують на постійній основі, Угода передбачає створення експертних 

форумів ad hoc, наприклад, Діалогу з питань засобів захисту торгівлі (ст. 51). 

З метою реалізації положень Угоди щодо запровадження ЗВТ сторони, Рада 

асоціації та Парламентський комітет асоціації на власний розсуд можуть 

створювати та регламентувати діяльність таких допоміжних органів 397. 

У контексті забезпечення належного виконання Угоди передбачається 

впровадження механізмів моніторингу та врегулювання можливих спорів між 

сторонами 534.  
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Таким чином, як випливає з наведеного, за своїм змістом Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС умовно містить дві частини – політичну й 

економічну, які є нерозривно пов’язаними між собою. Така структура Угоди 

зумовлюється тим, що жодна із цих складових не є самодостатньою і 

визначальною. Так, головна мета політичної інтеграції полягає в тому, щоб 

пришвидшити та спрямувати в оптимальне русло інтеграцію економічну. 

Поряд з тим політична інтеграція можлива лише в тих формах і межах, які 

можуть бути абсорбовані ринками 452, с. 349. Отже, необхідність 

збалансованого розвитку політичної й економічної інтеграції є запорукою 

євроінтеграційного поступу України. Саме збалансованість інтеграційної 

політики і реального економічного розвитку забезпечить ефективність процесу 

асоціації та подальшої інтеграції України з ЄС. Водночас важливо враховувати, 

що європейська інтеграція України не є самоціллю і що логіка розвитку цього 

процесу має визначатися співвідношенням вигод та противаг для всіх його 

учасників.  

Тим самим, здійснений аналіз положень Угоди про асоціацію дає 

підстави для висновку, що цей договір є надзвичайно амбітним документом, 

який має посісти особливе місце в конституційних правопорядках обох сторін. 

Для того, щоб узагальнити і підсумувати, у чому ж виявляються ці особливості 

та амбітний характер, коротко спинимося на порівняльній характеристиці 

Угоди про асоціацію з Україною з аналогічними міжнародно-правовими 

документами, укладеними ЄС із країнами-партнерами. Отже, чим відрізняється 

Угода про асоціацію від попереднього базового договору між Україною та ЄС – 

УПС, а також від інших поколінь асоціативних угод і від угод про асоціацію в 

рамках четвертого покоління? 

По-перше, на відміну від інших поколінь угод про асоціацію, укладених 

Союзом із країнами європейського регіону, Угода про асоціацію з Україною 

має розширену правову підставу укладання: крім ст. 217 Договору про 
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, яка традиційно використовується в таких угодах, вона 

включає також ст. 31 (1) та ст. 37 Договору про ЄС. Це пояснюється тим, що 

Угода охоплює своїм регулюванням такі сфери і галузі, що належать до 

змішаної компетенції суб’єктів її укладання з боку ЄС. Крім того, хоча 

формально ст. 8 Договору про ЄС не визначається як правова підстава 

укладання асоціативної Угоди з Україною, de facto встановлення відносин із 

групою країн Східного партнерства регулюється Європейською політикою 

сусідства, а отже, всі угоди про асоціацію четвертого покоління (з Україною, 

Грузією, Молдовою) вважаються договорами з сусідніми країнами.  

По-друге, всі покоління угод про асоціацію мали на меті встановлення 

привілейованих відносин між ЄС і країнами-партнерами для досягнення у 

майбутньому тіснішої інтеграції між ними. Водночас, як випливає з аналізу 

угод про асоціацію з країнами європейського регіону (див. розділ ІІ), такі угоди 

залежно від визначених у них цілей і завдань можуть передбачати різні 

формати асоціації: а) здебільшого економічна інтеграція у формі ЗВТ або рідше 

митного союзу (наприклад, Угода про ЄЕП, Анкарська угода); б) економічна 

інтеграція + політичний діалог (наприклад, Європейські угоди); в) економічна 

та політична інтеграція. Саме останній формат асоціативних відносин 

встановлюється між Україною та ЄС на підставі Угоди про асоціацію. Як 

зазначалося, він передбачає запровадження між сторонами не просто ЗВТ за 

правилами ГАТТ/СОТ, а поглибленої та всеосяжної ЗВТ, а також розгорнуту 

політичну асоціацію партнерів, включаючи нетипові для попередніх поколінь 

сфери співробітництва (зокрема зовнішню та безпекову політику), максимальне 

охоплення сфер взаємного інтересу, надзвичайно деталізоване правове 

врегулювання цих сфер тощо. Порівняно з УПС Угода про асоціацію пропонує 

Україні абсолютно новий, значно вищий рівень співробітництва з ЄС. У цьому 

відношенні угоди про асоціацію четвертого покоління є подібними між собою, 

проте Угоди про асоціацію з Грузією та Молдовою є дещо вужчими за змістом, 

аніж Угода з Україною.  

                                                
19 Колишня ст. 238 Договору про заснування Європейського співтовариства 1957 р., а пізніше ст. 310 цього ж 

Договору в Амстердамській редакції 1997 р.  
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По-третє, Угода про асоціацію між Україною та ЄС формулює дуже 

широке коло вимог щодо гармонізації вітчизняного законодавства з acquis ЄС 

(практично у всіх сферах взаємного співробітництва). Отже, порівняно з 

попередніми поколіннями асоціативних угод і навіть порівняно з Угодами з 

Молдовою та Грузією гармонізація національного права України матиме 

найбільш широкомасштабний характер.  

Якщо ж зіставляти положення Угоди про асоціацію з УПС, очевидним є 

перехід від секторальної (вибіркової) гармонізації законодавства з acquis ЄС, 

що пропонувала УПС, до його широкої імплементації у більшості галузей 

співробітництва за аналогією з Угодою про ЄЕП (угода другого покоління). 

Необхідно відзначити й певні трансформації, що відбудуться в механізмі 

гармонізації законодавства України з правом ЄС, у тому числі в способах, 

методах, процедурах наближення. Так, на відміну від Угоди про асоціацію 

УПС містила переважно м’які зобов’язання з гармонізації законодавства 

України з acquis ЄС, які формулювалися так: «Україна вживе заходів для 

забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене у 

відповідність до законодавства Співтовариства» (ст. 51); «Україна сприятиме 

застосуванню технічних правил Співтовариства та європейських стандартів і 

процедур оцінки відповідності» (ст. 56); «Сторони прагнутимуть до 

поступового наближення українських стандартів до технічних правил 

Співтовариства стосовно промислових і сільськогосподарських продуктів 

харчування, включаючи санітарні та фітосанітарні стандарти» (ст. 60); «у сфері 

навколишнього середовища… співробітництво, зокрема, буде здійснюватися 

шляхом удосконалення законодавства у напрямі стандартів Співтовариства» 

(ст. 63) тощо. Як правило, ці м’які зобов’язання уникали визначення будь-яких 

конкретних термінів імплементації acquis ЄС, що забезпечувало нашій державі 

значну гнучкість у виконанні нею завдань за УПС.  

Щодо жорстких зобов’язань порівняно з Угодою про асоціацію, то УПС 

їх практично не містила. Як виняток, УПС передбачала зобов’язання України 

приєднатися протягом п’яти років до перелічених у Додатку ІІІ 
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багатосторонніх конвенцій про захист прав інтелектуальної, промислової та 

комерційної власності. У всіх інших галузях і сферах співробітництва йшлося 

переважно про наміри, що ставило весь процес гармонізації законодавства в 

залежність від зацікавленості сторін у його просуванні 265; с. 156–161.  

Загалом гармонізація національного права третьої країни з правом ЄС 

може мати як статичний (адаптація до існуючого законодавства Союзу), так і 

динамічний характер (адаптація не тільки до існуючого законодавства ЄС, а й 

постійне врахування подальших змін у ньому, тобто, по суті, адаптація як до 

існуючого, так і до майбутнього законодавства ЄС) 462; с. 45. Оскільки в 

Угоді про асоціацію з Україною подекуди містяться експліцитно заявлені 

вимоги до нашої держави враховувати новітні зміни в нормативному 

регулюванні ЄС (наприклад, у ст. 463 закріплено загальне правило про 

можливість внесення змін до її Додатків з урахуванням еволюції права ЄС за 

рішенням Ради асоціації), можна стверджувати, що Угода містить деякі 

елементи динамічного підходу до гармонізації українського законодавства з 

acquis ЄС. Проте ці елементи мають здебільшого м’який характер. Водночас в 

Угодах про асоціацію з Молдовою та Грузією зобов’язання щодо необхідності 

врахування майбутніх змін у правових і технічних стандартах ЄС представлені 

більш розгорнуто і є жорсткішими.  

По-четверте, інституційна структура, створення та функціонування якої 

регулює Угода про асоціацію з Україною, загалом є типовою для цього виду 

договорів ЄС із третіми країнами. Певні відмінності присутні хіба що в 

механізмі розв’язання суперечок між сторонами (наприклад, у межах асоціації 

Україна – ЄС не передбачається створення юрисдикційного органу на зразок 

Суду ЄАВТ, покликаного сприяти вирішенню спорів, які можуть виникнути в 

процесі запровадження ЗВТ). Щодо співвідношення з УПС, інституційна 

структура асоціації Україна – ЄС має суттєві відмінності. Йдеться передусім 

про її розширення шляхом створення нових інститутів і спеціалізованих 

органів (наприклад, ПГС, допоміжних комітетів, підкомітетів та форумів для 

сприяння функціонуванню ЗВТ) та про надання повноважень Раді асоціації 
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ухвалювати юридично обов’язкові рішення (інститути, що діяли на підставі 

УПС, мали право приймати лише програмні та рекомендаційні акти). Слід 

зазначити, що всі інші покоління угод про асоціацію також надавали спільним 

інститутам правотворчі повноваження.  

По-п’яте, на відміну від угод першого і третього поколінь Угода про 

асоціацію з Україною не передбачає жодних перспектив членства нашої 

держави в ЄС. Так, в Угодах із Грецією та Туреччиною прямо зазначалося, що 

асоціація є засобом для досягнення членства у Співтовариствах. Європейські 

угоди містили вже більш м’яке, одностороннє посилання на прагнення країн 

ЦСЄ у майбутньому стати членами Союзу. Угоди про стабілізацію та асоціацію 

з балканськими країнами взагалі встановлюють статус «кандидата в кандидати 

на членство в ЄС», зумовлюючи, таким чином, хоча й віддалену, але все ж таки 

перспективу вступу цих країн до ЄС. Однак у преамбулі Угоди про асоціацію з 

Україною зазначається лише, що «ця Угода не визначатиме наперед і залишає 

відкритим майбутній розвиток відносин Україна – ЄС». Отже, на даному етапі 

українська Угода (як і інші угоди четвертого покоління) є аналогічною Угоді 

про ЄЕП із державами – членами ЄАВТ, для яких асоціативні відносини з 

Союзом є не стільки підготовкою до вступу, скільки його альтернативою, 

формою поглибленого співробітництва між сторонами.  

По-шосте, в Угоді про асоціацію з Україною існують численні 

особливості в регулюванні окремих сфер співробітництва. Зокрема, та частина 

Угоди, що регламентує створення та функціонування ЗВТ виявляє найбільшу 

подібність до Угоди про ЄЕП. Проте на відміну від Угоди про асоціацію з 

Україною поза межами Угоди про ЄЕП залишаються такі напрями 

співробітництва сторін, як спільна зовнішня та безпекова політика, юстиція і 

внутрішні справи, енергетична сфера. Поряд з тим в Угоді про ЄЕП є 

положення щодо вільного руху робочої сили, яких не містить Угода з 

Україною.  

Не згадує українська Угода і питання щодо соціального забезпечення 

робітників-мігрантів або виплати пенсій чи інших видів допомоги без внесків. 
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Можна припустити, що вони повинні регулюватися міжнародними договорами 

та викладатись у такій редакції, яка виключає будь-яку пряму дію норм права 

ЄС завдяки чіткому посиланню на підготовку в наступному окремих договорів, 

у яких гарантуватимуться ці права. Таке формулювання позбавляє робітників-

мігрантів можливості посилатися на положення права Союзу стосовно 

соціальних виплат поза відрахуваннями на заробітну плату. На відміну від 

Угоди про асоціацію з Україною Європейські угоди та рішення Ради асоціації 

Туреччина – ЄС містять норми, що передбачають координацію систем 

соціального забезпечення сторін для тих громадян асоційованих країн, які 

працюють у державах – членах ЄС на законних підставах.  

Різняться і положення української і Європейських угод, які регулюють 

діяльність компаній. Свого часу Європейські угоди закріплювали зобов’язання 

держав – членів ЄС одразу і в повному обсязі поширити національні режими 

щодо заснування і діяльності компаній на громадян асоційованих країн. У свою 

чергу асоційовані країни мали зробити аналогічні кроки у відповідь лише через 

10 років. Європейські угоди також визначали, що Союз та країни-партнери 

розглянуть питання про визнання дипломів, що не передбачено в Угоді про 

асоціацію з Україною.  

Водночас положення української та Європейських угод, які 

регламентують захист прав інтелектуальної власності є дуже схожими. Майже 

аналогічними є і вимоги щодо гармонізації внутрішнього законодавства 

асоційованих країн із правом ЄС у цій сфері 229; с. 11–18.  

Попри всю подібність положень Угод про асоціацію з Україною, Грузією 

та Молдовою, що утворюють групу договорів четвертого покоління, певні 

відмінні риси є і у них. Наприклад, у розділах угод із Україною та Молдовою, 

які визначають правила торгівлі промисловими товарами, передбачається 

асиметрична лібералізація з боку ЄС терміном до 7 років, а для автомобільної 

галузі – 10-річний перехідний період та можливість застосування Україною 

захисних заходів протягом 15 років. Щодо сільськогосподарської продукції 

також встановлюється асиметрична лібералізація з боку ЄС, але для деяких 
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товарів зберігаються тарифні квоти (як в Україні, так і в ЄС) або залишкові 

мита (в Україні). Встановлюється перехідний період у 10 років і для скасування 

експортних мит. Натомість Угода про асоціацію з Грузією у сфері торгівлі 

товарами передбачає повну лібералізацію без перехідних періодів 31.  

Оскільки процес ратифікації угод про асоціацію між ЄС і третьою 

країною зазвичай є довготривалим, з метою пом’якшення можливих 

негативних наслідків у договірній практиці Союзу використовується тимчасове 

застосування певних норм відповідних договорів через дострокове введення їх 

у дію. До набуття чинності у повному обсязі Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС використовувала другий спосіб тимчасового введення окремих 

її частин у дію 164; с. 29.  

Відповідно до ст. 486 Угоди до завершення процесу її ратифікації всіма 

державами – членами ЄС з 1 листопада 2014 р. здійснювалося тимчасове 

застосування окремих «політичних» розділів/статей Угоди. Крім того, з 1 січня 

2016 р. почали тимчасово застосовуватись і деякі «економічні» частини Угоди.  

В Угоді про асоціацію між Україною та ЄС визначається, що повністю 

вона набере чинності після її ратифікації всіма сторонами, першого дня другого 

місяця, що настає після дати здачі на зберігання до Генерального секретаріату 

Ради ЄС останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про 

затвердження (ст. 486 (2)). Відповідно до цих положень із 1 вересня 2017 р. 

Угода вступила в дію. 

Таким чином, виходячи з характеристики Угоди, можна говорити про те, 

що асоціація України з ЄС – це встановлені на підставі Угоди про асоціацію 

договірно-правові відносини сторін, які створюють організаційно-правові 

засади для особливого поглибленого співробітництва між Україною та ЄС у 

політичній, економічній та правовій сферах з метою подальшої європейської 

інтеграції України. 

Яке ж місце відводиться цьому договору у конституційному 

правопорядку України після набрання ним чинності?  
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У доктрині вважається загальноприйнятим те, що визначення статусу 

міжнародного договору у внутрішньому правопорядку держави (втім, як і 

міжнародного права загалом), є передусім завданням національного права цієї 

держави. Також на національне право покладається визначення 

безпосереднього порядку реалізації міжнародних зобов’язань in foro domestico 

(всередині держави) 72; с. 16. Основоположним документом, який регулює 

питання взаємодії міжнародного та внутрішнього права у правовій системі 

України, є Конституція України 1996 р. Відповідно до її ст. 9 «чинні 

міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України». У цій же 

статті закріплюється положення, згідно з яким «укладання міжнародних 

договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення 

відповідних змін до Конституції України» 157.  

Як зазначалося, 1 вересня 2017 р. після остаточного завершення 

ратифікаційних процедур Угода про асоціацію набрала чинності у повному 

обсязі, набуває якостей джерела права і відповідно до частини першої ст. 9 

Конституції України, стає частиною національного законодавства України. 

Закріплені в ній правові норми можуть застосовуватися судами, іншими 

органами держави, суб’єктами господарювання, посадовими особами, 

громадянами (індивідами) тощо. 

Однак не менш важливе значення має питання щодо місця (рангу), яке 

надається міжнародно-правовим положенням (у тому числі положенням Угоди 

про асоціацію) у нормативній ієрархії внутрішнього правопорядку України. 

Загальновизнано, що як сам механізм реалізації міжнародно-правових 

зобов’язань у внутрішньому праві, так і питання ієрархічності, а в більш 

широкому контексті – взаємозв’язок між обома правопорядками, є здебільшого 

прерогативою конституційного права. Проте частина перша ст. 9 Конституції 

України, інкорпоруючи міжнародні договори до національної системи 

законодавства, водночас не містить чіткої вказівки на їхнє місце в ієрархії норм 

внутрішнього права України. Як слушно звертає увагу К. Савчук, із положення 
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ст. 9 зрозуміло лише те, що у разі суперечності між нормами міжнародного 

договору і Конституції положення останньої в будь-якому разі повинні мати 

пріоритет. Проте на питання, як має вирішуватися колізія між нормами 

інкорпорованого в національну правову систему міжнародного договору, згода 

на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, та нормами 

національного закону, Конституція, на жаль, чіткої відповіді не дає 327; с. 43. 

Зрозуміло, і на це звертали увагу вітчизняні науковці, що ця неврегульованість 

на конституційному рівні певною мірою компенсується спеціальними 

законодавчими актами. Так, Закон України «Про міжнародні договори 

України» від 29 червня 2004 р., який замінив Закон від 22 грудня 1993 р., у 

ст. 19 («Дія міжнародних договорів на території України») визначає таке: 

«1. Чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і 

застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного 

законодавства. 2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності 

в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у 

відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила 

міжнародного договору».  

Такий підхід щодо пріоритету положень міжнародного договору 

порівняно з національним законодавством закріплено також у низці галузевих 

законів України 
20

. Але тут виникає інше важливе питання: наведені 

законодавчі акти, з одного боку, дублюють конституційне положення про те, 

що «чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства». Але, з 

іншого боку, вони ж визначають: «якщо міжнародним договором України, який 

набрав чинності в установленому порядку (курсив наш. – О. С.), встановлено 

інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства 

України, то застосовуються правила міжнародного договору». У зв’язку з цим 

                                                
20

 Напр., закони України «Про захист прав споживачів» (ст. 3) 103, «Про зайнятість населення» (ст. 2) 109, 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (ст. 2) 108, «Про нотаріат» 

(ст. 103) 104, «Про авторське право і суміжні права» (ст. 3) 105 та ін. 
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спадає на думку, що не всі міжнародні договори України вимагають надання 

згоди на їхню юридичну обов’язковість безпосередньо Верховною Радою 

України через прийняття відповідного закону про ратифікацію. Той самий 

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. у ст. 8 

передбачає, що згода України на обов’язковість для неї міжнародного договору 

може бути надана не тільки за процедурою ратифікації, а й шляхом підписання, 

затвердження, прийняття договору, приєднання до договору та іншим шляхом, 

про який домовилися сторони 327; с. 44–47.  

Серед тих міжнародних договорів, що укладалися між Україною та ЄС на 

виконання чи розвиток положень базової Угоди – УПС 1994 р. також існують 

такі, згода на обов’язковість яких не надавалася Верховною Радою. Це 

передусім стосується міжурядових і міжвідомчих договорів, наприклад, Угоди 

між Кабінетом Міністром України та Європейським співтовариством з атомної 

енергії про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії, 

підписаної 28 квітня 2005 р. (набула чинності 1 вересня 2006 р.) 399, Угоди 

про співробітництво між Національним банком України та Європейським 

центральним банком, підписана 25 травня 2004 р. (набула чинності в день 

підписання) 403 та ін. Вочевидь, можна прогнозувати, що подібні галузеві 

угоди укладатимуться між Україною та ЄС і в майбутньому – тепер уже на 

розвиток положень Угоди про асоціацію. Виходячи з цього, проблема 

визначення місця у внутрішньодержавній ієрархії міжнародних договорів, які 

не потребують надання згоди на обов’язковість Верховною Радою України, 

залишається актуальною в контексті конституціоналізації процесу асоціації 

України з ЄС.  

Ще однією проблемою є визначення статусу та ієрархічності актів 

органів міжнародних та/або наднаціональних організацій (міждержавних 

об’єднань), хоча їх значення у правовому регулюванні співробітництва між 

Україною та ЄС є ключовим для створення ЗВТ між сторонами. Також у 

Конституції не визначаються правові засади повноважень Верховної Ради 
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України на надання згоди на обов’язковість цих актів, оскільки Конституція, як 

зазначалося вище, згадує лише міжнародні договори 228; с. 26. 

Отже, попри те, що загальні передумови для застосування положень 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС вже існують, проте вони вимагають 

значного удосконалення й конкретизації, особливо в контексті 

проведення конституційної реформи.  

 

3.2. Конституціоналізація асоціативних відносин між Україною та 

Європейським Союзом як складова багатоаспектної конституційної 

реформи в Україні 

 

3.2.1 Періодизація процесу конституційного реформування в Україні. 

Підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов’язання 

удосконалити внутрішньодержавну правову базу, привести її у відповідність до 

європейських стандартів. У цьому контексті чи не найбільшої уваги 

потребують положення Основного Закону держави – Конституції. І це 

зрозуміло, адже саме в Конституції концентровано відображені підходи 

держави до міжнародного співробітництва, саме вона є тим елементом правової 

системи, що здатен ефективно регулювати діяльність як у 

внутрішньодержавній, так і в зовнішньополітичній сферах, сприяти належному 

захисту національних інтересів.  

З іншого боку, проблеми зміни норм Основного Закону, скасування 

чинних або включення нових положень, що регламентують питання, пов’язані з 

міжнародними відносинами, актуалізуються у зв’язку із загальними процесами 

реформування цього акта. І хоча питання конституційних змін не є новим для 

України і вже неодноразово ставало як предметом політичних дискусій, так і 

об’єктом наукових досліджень, встановлення асоціативних відносин із ЄС 

зумовлює необхідність ґрунтовного аналізу здійснених і планованих 

конституційних змін з метою їх співвіднесення із задекларованими 

євроінтеграційними прагненнями нашої держави. Як слушно наголошував 
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О. Задорожній, розмежування конституційного процесу і різноманітних 

аспектів міжнародного права є помилковим, адже тільки їх інтегрований 

розгляд дасть змогу розробити цілісну стратегію конституційної реформи в 

Україні 100; с. 29.  

Загалом термін «реформа» походить від латинського «reformare» (також 

його пов’язують із французьким «reforme») і означає перетворювати, 

поліпшувати. У теорії права під реформою розуміють процес кардинальних, 

часто тривалих за часом перетворень відповідних аспектів суспільного життя, 

державно-правових інститутів, окремих структур тощо. Вважається, що 

реформи зумовлюються суспільно-політичними (рідше – політико-

юридичними) чинниками, такими як зміна співвідношення політичних сил, 

засад суспільно-політичного устрою держави, її конституційного ладу, 

розвиток економічних відносин, державно-інтеграційні процеси тощо. Як 

правило, реформи змінюють і модернізують форму та зміст відповідних 

суспільних відносин, не порушуючи при цьому їхніх принципових засад. Цим 

вони відрізняються від революційних змін, під час яких характер перетворень є 

швидкоплинним і руйнівним для певної системи 65; с. 303.  

У рамках цього визначення формується і поняття конституційної 

реформи. Вбачається, що можна погодитись із О. Бориславською, яка вважає, 

що цей процес охоплює сукупність політико-правових та організаційних 

заходів, спрямованих на прийняття нової чи якісну зміну чинної конституції за 

визначеними юридичними процедурами 24; с. 48. 

Поряд із поняттям «конституційна реформа» у спеціальних 

дослідженнях, присвячених правовим перетворенням в Україні, часто 

вживають поняття «конституційний процес».  

Так, І. Куян вважає, що конституційний процес – це юридичний процес, 

важливий елемент системи конституційного права. Він є засобом вироблення 

та формою реалізації закріплених у конституційному праві бажаних моделей 

розвитку держави і суспільства в реальні правовідносини на основі відповідних 
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процедур, що забезпечує досягнення юридично значущого результату – 

конституційного ідеалу 185; с. 56. 

З погляду А. Колодія, «конституційний процес – це регламентована 

нормативно-правовими актами різної юридичної сили система логічно 

послідовних дій і заходів, що здійснюються стосовно розробки, внесення змін 

та доповнень, набуття чинності конституцією та конституційним 

законодавством з метою втілення у суспільне життя справжнього 

конституціоналізму» 143; с. 114–115.  

На думку О. Совгирі, термін «конституційний процес» може тлумачитися 

принаймні у трьох значеннях: як устрій усіх конституційно-процесуальних 

відносин; як сукупність процедурних стадій розробки, прийняття та зміни 

конституції; та як конституційно-судовий процес 349; с. 32–33. 

Найбільш розгорнуте визначення конституційного процесу дає 

Х. Приходько. У своїй роботі, присвяченій проблемам становлення та розвитку 

конституційного процесу в Україні, дослідниця характеризує його за сутністю, 

змістом і формою. За суттю конституційний процес являє собою системну 

сукупність юридико-процесуальних технологій, соціально-юридичних 

механізмів створення та реалізації Конституції України та закріплених нею 

демократичних принципів суб’єктами конституційного права. За змістом 

конституційний процес – це система елементів (складових), властивостей, 

процесуальних форм і процедур, опосередкованих його видами, зокрема 

правореалізаційним (у суб’єктивному значенні) процесом; виборчим; 

референдумним процесом; парламентським; президентським; урядовим 

(правовиконавчим); судовим, у тому числі конституційним юрисдикційним 

процесом; муніципальним і регіональним процесами; а також особливою 

формою – конституційним установчим (статутарним) процесом. За формою – 

це система конституційно-процесуальних форм і конституційних процедур 

реалізації конституційної правосуб’єктності, регламентованих конституційним 

процесуальним законодавством 297; с. 5–6.  
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Дещо суперечливою є позиція В. Сухоноса, який, з одного боку, 

стверджує, що між конституційним процесом і конституційною реформою є 

істотна відмінність, а з другого – розглядає конституційний процес як 

послідовний, історично зумовлений процес формування українського 

конституціоналізму, що являє собою триваючу конституційну реформу 381; 

с. 190.  

Доволі широко підходять до визначення конституційного процесу і 

зарубіжні дослідники, включаючи до його змісту як власне конституційний 

процес, так і процес (генезис) розвитку конституціоналізму 95; с. 18.  

Попри наявність такої кількості підходів, спільним для всіх визначень є 

те, що їхні автори обґрунтовано розглядають конституційну реформу 

переважно як складову, один із аспектів значно ширшого за обсягом загального 

явища конституційного процесу. Отже, поняття «конституційна реформа» і 

«конституційний процес» можна вживати як синонімічні лише умовно, якщо 

виходити з вузького розуміння останнього.  

У вітчизняній літературі висловлюється чимало пропозицій щодо 

періодизації процесу конституційного реформування в незалежній Україні. 

Зазвичай автори цих пропозицій, виокремлюючи конкретні періоди (етапи, 

стадії) здійснення конституційної реформи, співвідносять їх або із хронологією 

перебігу сучасного конституційного процесу в Україні, або ж із розвитком 

окремих державних інститутів (інститутів парламентаризму, Президента 

України тощо) 344. Так, А. Крусян говорить про два загальних періоди 

конституційної реформи в Україні. На її думку, перший із них охоплюється 

часовими рамками з 1989 р. по 1996 р., тобто після внесення перших змін до 

Конституції УРСР 1978 р. і до ухвалення Конституції України 1996 р. Другий 

період конституційної реформи в Україні розпочався з прийняття Конституції 

України 1996 р. та на сьогодні є незавершеним 176.  

Перевагою цієї періодизації є обґрунтування підстави її здійснення, яка, 

на думку вченої, має поліаспектний характер, а саме: спрямованість процесу 

реформування, його мета, зміст, способи та часові рамки здійснення. 
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Власний погляд щодо періодизації конституційної реформи в Україні має 

О. Скрипнюк. Він виділяє п’ять періодів в історії новітнього конституційного 

процесу в Україні: перший – 1991–1996 рр. (цей період науковець поділяє на 

сім підперіодів); другий – 1996–2004 рр.; третій – 2004–2010 рр. (у ході 

здійснення якого, власне, і відбувалася реформа Конституції України); 

четвертий – 2010–2013 рр.; п’ятий – з 2013 р. і донині 445, с. 25–34.  

В. Федоренко також говорить про п’ять основних періодів ґенези 

конституційного законодавства та реформування Конституції, проте пропонує 

інший підхід до їх структуризації. Перший (1990 – 1996 рр.), на його думку, 

бере початок від здобуття Україною незалежності та пов’язаний із 

утвердженням основ конституційного законодавства (перші закони про вибори 

і референдуми, про об’єднання громадян та ін.), складним процесом підготовки 

та прийняття Конституції України 1996 р., яка стала визначальним правовим 

актом для розбудови громадянського суспільства та правової держави. Другий 

період (1996 – 2004 рр.) став періодом реалізації Конституції України 1996 р., 

коли більшість її положень було втілено в системі чинного конституційного 

законодавства та в конституційній правозастосовній практиці (запровадження 

інституту омбудсмана, утвердження конституційної юстиції та створення 

Конституційного Суду України, розвиток місцевого самоврядування тощо). 

Третій період (2004–2010 рр.) означився Помаранчевою революцією, процесом 

внесення змін і доповнень до Конституції України щодо утвердження 

парламентсько-президентської республіки і пропорційної виборчої системи при 

обранні парламентаріїв, масштабною конституційною кризою 2007–2010 рр., 

пошуком легітимних шляхів удосконалення розбалансованого Основного 

Закону. Четвертий період (2010–2013 рр.) став періодом так званої 

конституційної контрреформи та означився визнанням 30 вересня 2010 р. 

Рішенням Конституційного Суду України неконституційності Закону України 

«Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р., поверненням 

чинності Конституції України у редакції від 28 червня 1996 р. та розбудовою 

«суперпрезидентської» республіки за часів В. Януковича, а також масштабною, 
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хоча й безрезультатною роботою Конституційної Асамблеї у 2012–2013 рр. 

щодо модернізації Основного Закону. П’ятий період (2013 р. – і донині) 

ознаменувався формуванням українців як політичної нації під час подій 

Євромайдану і Революції гідності, відновленням окремих положень 

Конституції України у редакції 2004 р., анексією Російською Федерацією 

Автономної Республіки Крим і загостренням військово-політичної ситуації в 

окремих регіонах Донецької та Луганської областей, прийняттям ряду 

важливих законів («Про очищення влади», «Про об’єднання територіальних 

громад» та ін.), позачерговими виборами Президента України та народних 

депутатів України у 2014 р., формуванням проєвропейської парламентської 

коаліції та нового Уряду України, що анонсував проведення в Україні 

масштабних реформ, а також започаткуванням роботи Конституційної Комісії, 

проведенням місцевих виборів і запровадженням ініціатив стосовно внесення 

змін до Основного Закону щодо децентралізації влади у 2015 р. та ухваленням 

Верховною Радою України 2 червня 2016 р. Закону України «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо судочинства)» 420, с. 92–93.  

Вбачається, що в наведених періодизаціях залишаються поза увагою 

важливі політико-правові події конституційного значення, які заслуговують на 

виділення в якості окремих етапів конституційного реформування. З іншого 

боку, деякі стадії конституційного розвитку, під час яких відбувався 

перманентний процес роботи над удосконаленням положень Основного Закону, 

не привели до юридичного закріплення напрацьованих пропозицій, тому, як 

видається, їх доцільно було б об’єднати з іншими періодами конституційного 

реформування.  

На нашу думку, здійснюючи періодизацію процесу конституційної 

реформи, поряд із виокремленням підстав її здійснення потрібно також 

враховувати зміст самого поняття «реформа» та наявність певного правового 

результату на конкретному етапі її проведення. Оскільки застосування терміна 

«конституційна реформа» передбачає перетворення, трансформацію 

конституційної системи, критерієм для періодизації цього процесу можна 
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вважати найбільш визначальні юридичні факти, які мають наслідком ухвалення 

Основного Закону або ж до його тексту вносилися суттєві зміни і доповнення, 

тобто певний результат у юридичному значенні був досягнутий. При цьому 

слід наголосити на некоректності ототожнення понять «конституційна 

реформа» і «реформа Конституції України», оскільки перше за обсягом є 

значно ширшим і охоплює як процес підготовки Конституції України 1996 р., 

так і її прийняття та перегляд, а також проміжні стадії напрацювання 

конституційних змін, які не привели до очікуваних юридичних наслідків; друге 

ж стосується безпосередньо реформування Конституції, правовим результатом 

чого стало внесення відповідних змін до її тексту. Виходячи із зазначеного та 

спираючись на попередні розробки вчених-конституціоналістів, можна 

виділити такі етапи конституційної реформи в Україні.  

Перший етап, який певною мірою можна вважати підготовчим, охоплює 

період з 1990 по 1996 р. Поштовхом для його початку став розпад СРСР і 

поширення у союзних республіках руху за незалежність 451, с. 19. У цей 

період «конституційне оформлення» України як суверенної і незалежної 

держави відбувалося шляхом прийняття Верховною Радою УРСР 16 липня 

1990 р. Декларації про державний суверенітет України 70, ідеї якої були 

закріплені й розвинуті в Акті проголошення незалежності України від 

24 серпня 1991 р. 275. Здобувши незалежність, Україна успадкувала 

Конституцію УРСР 1978 р., тому первинно реформа була спрямована на 

сутнісні зміни державного і суспільного ладу шляхом ухвалення низки актів, 

які стосувались якісної модернізації основ конституційної системи молодої 

держави 176, с. 419. Водночас формувались та випробовувались на практиці 

концептуальні засади для створення нового Основного Закону України. 

Найважливішими стадіями даного етапу були: підготовка та прийняття 

Концепції Конституції України 1992 р.; винесення першого проекту 

Конституції України на всенародне обговорення (15 липня – 1 грудня 1992 р.); 

підготовка та затвердження Верховною Радою України другого проекту 

Конституції України у травні 1993 р.; конституційна криза в Україні, що 
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тривала з листопада 1993 по 1995 р. Завершився даний етап підготовкою та 

прийняттям Конституційного Договору України 1995 р. 344.  

Другий етап конституційної реформи тривав із 1996 до 2004 р. Він 

розпочався з ухвалення Конституції України 28 червня 1996 р. Як констатує 

Ю. Барабаш, сам факт прийняття Конституції України загалом виявив 

стабілізуючий вплив на ситуацію в країні 8, с. 22. Проте критики не були 

однозначні у своїх оцінках первинної редакції цього акта. Так, у Висновку 

Комісії Ради Європи «За демократію через право» (Венеціанської комісії) від 

11 березня 1996 р. щодо проекту Конституції відзначалося прагнення України 

стати демократичною європейською державою, але водночас і наголошувалося 

на деяких проблемах системного характеру, в тому числі наявності ряду 

потенційно суперечливих концептуальних неузгодженостей у її тексті 561. 

У присвячених цій тематиці доктринальних дослідженнях неодноразово 

підкреслювалося, що гостра політична боротьба до прийняття Конституції 

України та у процесі її реалізації, відсутність національного досвіду 

конституційного творення, запозиченість низки положень із конституцій інших 

держав зумовили її компромісність, не забезпечили вирішення в тексті 

Основного Закону України всіх проблем посттоталітарного розвитку на шляху 

до демократії. Зокрема, були помічені недоліки, пов’язані з відсутністю 

належної системи Конституції; браком логічної послідовності та повноти у 

визначенні засад конституційного ладу України (розділ І); недостатньо чітке 

запровадження принципу поділу влади, що зумовило низьку ефективність 

системи стримувань і противаг між суб’єктами владних повноважень; 

декларативність у визначенні низки прав і свобод людини та громадянина, 

насамперед соціально-економічних, їх невідповідність міжнародно-правовим 

стандартам (розділ ІІ); проблеми вітчизняної моделі парламентаризму, 

законодавчого процесу, надмірної централізації державного управління, 

розмежування повноважень органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування тощо. Ці та інші недоліки з часом зумовили питання про 

необхідність модернізації Основного Закону 451, с. 20, 184; 467, с. 136.  
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Першою спробою новелізації Конституції став Всеукраїнський 

референдум «за народною ініціативою», проголошений Президентом України 

Л. Кучмою 15 січня 2000 р.
21

, проте його рішення так і не були реалізовані. 

Черговою стадією на шляху конституційних трансформацій стала 

президентська ініціатива проведення в країні політичної реформи 409. 

Заявлена мета мала більш загальний характер, аніж зміни у Конституції (що 

було метою референдуму 2000 р.), і тому цю стадію конституційної реформи 

М. Орзіх визначив як політичну реформу з її конституційним супроводом 120. 

Боротьба за «удосконалення Конституції» тривала в умовах поглиблення 

політичної та соціально-економічної кризи на тлі наближення президентських 

виборів 2004 р. У березні 2003 р. Президент виніс на всенародне обговорення 

власний проект змін до Конституції України, який, однак, не отримав 

достатньої підтримки під час голосування у Верховній Раді.  

Третій етап охоплює часові рамки з 2004 до 2010 р. Початок йому 

поклали процеси, відомі як Помаранчева революція 8, с. 28. Масові 

порушення волевиявлення народу на президентських виборах 2004 р. призвели 

до протестних виступів, які набули революційного характеру. Ідеї демократії 

об’єднали громадян України в обстоюванні власних конституційних прав і 

надій на краще життя та системні реформи у державі. Для врегулювання 

ситуації в країні між тогочасними «старими» і «новими» (на чолі з 

В. Ющенком) політичними елітами був досягнутий вимушений політичний 

компроміс, наслідком якого стало ухвалення 8 грудня 2004 р. Закону України 

№ 2222-IV «Про внесення змін до Конституції України» (далі – Закон № 2222). 

Цей Закон передбачав необхідність створення в парламенті коаліції 

депутатських фракцій як основного суб’єкта формування уряду та 

запроваджував інститут партійно-імперативного мандата (депутат, обраний за 

списком політичної партії, позбавлявся мандата у випадку його невходження 

                                                
21 На референдум були винесені чотири питання: 1) про дострокове припинення Президентом України 

повноважень Верховної Ради України, якщо протягом місяця не буде сформовано постійно діючу 

парламентську більшість; 2) про зменшення загальної чисельності народних депутатів; 3) про обмеження 

депутатської недоторканності; 4) про формування двопалатного парламенту. Загалом всі вони отримали понад 

70 % підтримки громадян.  
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до фракції партії або виходу з неї). У Президента залишалося право 

пропонувати кандидатури міністрів оборони і закордонних справ, призначати 

та звільняти голів обласних і районних державних адміністрацій, а також 

призупиняти дію актів уряду. При цьому розширювався перелік підстав для 

розпуску парламенту, а також фактично узаконювалося повернення 

повноважень загального нагляду прокуратури 8, с. 28.  

Вітчизняні науковці одностайні у висновку, що реформа Конституції 

України, здійснена у 2004 р., була проведена неякісно – як процедурно, так і 

змістовно 215, с. 515–524; 142, с. 35. З точки зору процедури Закон № 2222 

був ухвалений усупереч порядку, встановленому в Конституції України – 

шляхом так званого пакетного голосування законів про внесення змін до 

Конституції України (законопроект № 4180 і законопроект № 3207-1 (у 

першому читанні)), разом із Законом України «Про особливості застосування 

Закону України «Про вибори Президента України при повторному голосуванні 

26 грудня 2004 року», а також щодо зміни складу Центральної виборчої 

комісії 182, с. 238. Щодо цього, як до, так і після ухвалення конституційних 

змін, окремі експерти висловлювали тверде переконання у тому, що процедура 

ревізії Основного Закону передбачає обов’язкове проведення референдуму з 

метою затвердження прийнятого парламентом конституційного закону, 

оскільки зміни стосувались основ конституційного ладу (ст. 5 Конституції 

України) 8, с. 29; 464, с. 111–115; 388, с. 116–120.  

Конституційний Суд України зайняв формальну позицію щодо оцінки 

конституційності попередніх проектів законів про внесення змін до 

Конституції України, які пізніше трансформувались у Закон № 2222, 

висловивши лише загальне застереження про те, що ці законопроекти не 

передбачають скасування чи обмеження прав людини та основних свобод (п. 6 

мотивувальної частини Висновку Конституційного Суду України № 1-в/2002 

від 16 жовтня 2002 р.) 39. Ці чинники значно знизили ступінь легітимності 

перетворень Конституції України, проведених у ході її реформування.  
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Щодо змістовного аспекту реформи Конституції України 2004 р. 

конституційна модернізація владних інститутів, передбачена Законом № 2222, 

не тільки не сприяла оптимізації конституційної системи, а й внесла ще 

більший дисбаланс до конституційної матерії. Цей Закон став предметом 

обґрунтованої критики з боку регіональних міжнародних інституцій, багатьох 

фахівців у галузі конституційного права, представників громадських 

організацій 182, с. 236–238.  

Зокрема, наукова спільнота, зауважуючи, що Закон № 2222 виявився 

надто недосконалим, неузгодженим, недоопрацьованим, причини цього 

вбачала передусім у нехтуванні демократичними засадами обговорення 

конституційних проектів, а також у постійних спробах надмірно впливати на 

конституційні процеси адміністративними засобами. З цих причин в Україні не 

вдалося провести всебічний і конструктивний політичний діалог як щодо 

головних ідей політичної реформи та її правових механізмів, так і щодо її 

можливих наслідків. Отже, замість запровадження ефективного механізму 

взаємодії в системі здійснення державної влади конституційні зміни принесли 

нові протиріччя та нові, набагато складніші проблеми 140, с. 59.  

Щодо європейських інституцій, то Венеціанська комісія ще у 2003 р., 

аналізуючи співвідношення цілей політичної реформи та пропозицій стосовно 

«трансформації квазіпарламентської у квазіпрезидентську» республіку, 

констатувала, що це взагалі не має прямого відношення до формування 

сучасної політичної системи, ефективної політичної демократії, не сприяє 

досягненню «мети наближення України до європейських демократичних 

стандартів і тягне інші зміни Конституції, що є кроком назад» (п. 17 

Консолідованого висновку Європейської комісії «За демократію через 

право») 145. Неприйнятним із погляду Венеціанської комісії було також 

передбачене Законом № 2222 повернення до загального нагляду прокуратури, 

проти якого вона неодноразово висловлювалася, спираючись на Резолюцію 

Парламентської Асамблеї Ради Європи № 31244 (2001), в якій указується на 

зобов’язання органів української влади змінити роль і функції прокуратури 
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(особливо щодо здійснення загального нагляду за законністю) з метою 

забезпечення відповідності європейським стандартам» 560.  

Таким чином, на практиці реформа 2004 р. фактично звелася до 

перерозподілу повноважень у трикутнику «Президент – парламент – уряд» і 

способів формування конституційних органів (із встановленням нових 

термінів), що навряд чи можна характеризувати як політичну реформу, 

орієнтовану на створення сучасної системи українського 

конституціоналізму 253; с. 163; 254, с. 152.  

У 2006–2009 рр. згадані недосконалості та колізії оновленої у сумнівний 

спосіб Конституції України спричинили низку конституційних конфліктів 92 

(зокрема, призвели до дострокового припинення Президентом В. Ющенком 

повноважень Верховної Ради 411 та проведення 30 вересня 2007 р. 

позачергових виборів народних депутатів). Намагання подолати конституційну 

кризу втілились у проекті Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України», поданому Президентом до Верховної Ради 31 березня 2009 р., але з 

початком президентської виборчої кампанії 2009–2010 рр. вони втратили 

актуальність 344, с. 88–90. Отже, політичні вимоги народу, сформовані під 

час Помаранчевої революції, виявилися здебільшого нереалізованими.  

Четвертий етап конституційної реформи припадає на період з 2010 до 

2014 р. Під час його перебігу події, які відбулися в Україні, засвідчили, що 

проблема легітимності внесення змін і доповнень до Основного Закону не 

втратила своєї актуальності. Підтвердженням цього стало, зокрема, Рішення 

Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. (пункти 2, 3) 318, у 

якому Закон № 2222 визнавався неконституційним (на підставі порушення 

встановленої Конституцією України процедури його розгляду та ухвалення) і 

таким, що втратив чинність із дня прийняття даного рішення, а на органи 

державної влади покладався обов’язок приведення нормативно-правових актів 

відповідно до Конституції України від 28 червня 1996 р. (тобто редакції, що 

існувала до внесення змін у Конституцію Законом № 2222).  
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На думку І. Коліушка та Я. Журби, це рішення Конституційного Суду 

стало одним із ключових інструментів узурпації влади тодішнім новообраним 

Президентом України В. Януковичем 142, с. 36. 

Натомість В. Колісник вважає, що концентрація надмірних повноважень 

тодішнім главою держави та його адміністрацією і побудова «жорсткої 

державно-владної вертикалі» в Україні відбулась у 2010 р. не через повернення 

до початкового конституційного тексту, а передусім тому, що колишній 

Президент і його оточення взагалі не помічали ні парламентсько-

президентської, ні президентсько-парламентської Конституції України та 

дедалі частіше діяли на власний розсуд 141, с. 105.  

У 2011 р. до Основного Закону вдруге за його 15-річну історію були 

внесені зміни. 1 лютого 2011 р. Верховною Радою України в порядку, 

встановленому розділом XIII Конституції України, було прийнято Закон 

України «Про внесення змін до Конституції України щодо проведення 

чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів» 107, яким були внесені зміни до статей 76, 77, 136, 

141 та до розділу XV «Перехідні положення» Конституції України. Зміст цих 

конституційних змін полягав в уніфікації строків виконання повноважень 

Президентом України, депутатами Верховної Ради України та місцевих рад і 

сільськими, селищними, міськими головами, які нині становлять п’ять років. 

Цей Закон також чітко встановив дату проведення наступних виборів до 

Верховної Ради України – остання неділя жовтня 2012 р., а також Президента 

України – остання неділя березня 2015 р.  

Здійснення конституційної контрреформи у 2010 р. на підставі Рішення 

Конституційного Суду України поставило під сумнів легітимність 

«реанімованої» Конституції України. Зокрема, Венеціанська комісія у своєму 

Висновку «Про конституційну ситуацію в Україні» від 17 грудня 2010 р. 

зазначила, що «зміна політичної системи країни, що спирається виключно на 

рішення Конституційного Суду, вочевидь не має достатнього легітимного 
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підґрунтя, яке могло би бути досягнуто тільки шляхом відкритого та всебічного 

громадського обговорення з наступним застосуванням звичайної 

конституційної процедури внесення змін до Конституції» 45.  

Реагуючи на заклики Венеціанської комісії, Парламентської Асамблеї 

Ради Європи й інших міжнародних інституцій, тодішній Президент України 

В. Янукович започаткував процес модернізації Конституції України шляхом 

створення Конституційної Асамблеї. Напрацювання цього спеціалізованого 

органу лягли в основу проекту Концепції внесення змін до Конституції 

України, розгляд та затвердження якого, після остаточного доопрацювання, 

було призначено на осінь 2013 р.  

Але подальше загострення політико-правових процесів, пов’язане з 

відмовою В. Януковича від підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС напередодні Вільнюського саміту в листопаді 2013 р. та розгортання 

масових протестів громадян, що отримали назву Євромайдану, де-факто 

призупинили роботу з реформування Основного Закону 345, с. 29–30. 

П’ятий етап почався у 2014 р. і тривав до середини 2016 р. Народні 

виступи на Майдані Незалежності, що переросли у Революцію гідності 2014 р., 

привели до втечі тогочасного політичного керівництва держави на чолі з 

В. Януковичем із країни, переформатування владних політичних сил, 

утвердження євроінтеграційного вектора розвитку держави. Ці події зумовили 

започаткування нового етапу конституційної реформи в Україні. 21 лютого 

2014 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про відновлення дії 

окремих положень Конституції України» 110, а 22 лютого 2014 р. Постанову 

«Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 р., зі змінами і 

доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV, 

від 1 лютого 2011 р. № 2952-IV, від 19 вересня 2013 р. № 586-VII» 276, які 

фактично відновили дію Конституції України в редакції 2004 р. Однак ці та 

подальші кроки на шляху реформування Конституції України, на жаль, не 

дають підстав говорити про нові підходи чи іншу якість процесу 

конституційної реформи. Законодавець у черговий раз обрав шлях не 
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системного, а локального внесення змін до Основного Закону, залишивши поза 

увагою проблемні питання попередніх етапів конституційних перетворень. Тим 

самим рішення парламенту не зняли з порядку денного необхідності 

проведення повноцінної конституційної реформи в Україні. 

Шостий етап почався в червні 2016 р. (коли був ухвалений Закон 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» 116) 

і триває дотепер.  

Перш ніж перейти до більш ґрунтовного аналізу останніх змін, внесених 

до Конституції України, слід зазначити, що процес конституційного 

реформування на кожному етапі супроводжувався діяльністю спеціального 

організаційного механізму. При цьому практично під час кожної чергової хвилі 

заходів із оновлення Основного Закону створювався новий орган, покликаний 

розробити проект змін і доповнень до Конституції України. Так, 17 грудня 

2007 р. Указом Президента В. Ющенка була створена Національна 

конституційна рада, 17 травня 2012 р. Президент В. Янукович заснував 

Конституційну Асамблею. Не став винятком і нинішній етап конституційного 

реформування. Після ухвалення Закону про конституційну реформу 4 березня 

2014 р. парламент створив Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради 

України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції 

України. А вже 3 березня 2015 р. на підставі Указу Президента П. Порошенка 

розпочала свою роботу Конституційна Комісія.  

До складу цих спеціальних органів у всі періоди їх діяльності входили і 

входять найбільш авторитетні вчені-конституціоналісти, політики, 

представники громадськості. Результатом їх роботи стали ґрунтовні 

напрацювання стосовно напрямів та пріоритетів реформування Основного 

Закону, а також критичний аналіз попередніх перетворень Конституції 

України. У зв’язку з цим привертають до себе увагу певні застереження, що 

висловлюються фахівцями й експертами в галузі конституційного права щодо 

проблемних аспектів сучасного періоду конституційного реформування.  
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Зокрема, О. Марцеляк вважає, що нинішнє становище вітчизняного 

Основного Закону, пов’язане з конституційною реформою від 8 грудня 2004 р., 

Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р., рішенням 

Верховної Ради України від 21 лютого 2014 р., ставить на порядок денний 

питання про «чистоту», «конституційність» цих процесів і, відповідно, 

легітимність Конституції України 205, с. 71–73. 

Цю позицію поділяє і В. Колісник, зазначаючи, що під час трансформації 

форми правління у 2004 і 2014 рр. Верховна Рада України, по-перше, порушила 

порядок внесення змін до Конституції України, оскільки Основний Закон не 

передбачає можливості вносити такі зміни шляхом повернення до попередніх 

редакцій; по-друге, вийшла за межі парламентських повноважень, що не може 

бути виправдано чи обґрунтовано ані «політичною» доцільністю, ані 

«складністю» ситуації, ані посиланням на «добрі» наміри; і, по-третє, змінила 

конституційний лад України з недотриманням вимог ст. 5 Конституції України, 

з якої випливає, що такі зміни мали б відбуватися зі зверненням до народу, 

тобто шляхом всеукраїнського референдуму 141, с. 107.  

На думку О. Ющика, проблеми предмета і суб’єкта конституційних змін 

в Україні зумовлені суперечливою, принципово хибною концепцією 

конституційного процесу, первинно закладеною в тексті самого Основного 

Закону. Ця суперечність полягає в тому, що розділ ХІІІ Конституції не 

відповідає розділові І, зокрема ст. 5 Конституції України. Як випливає з 

положень частини третьої ст. 5 Конституції, право визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути 

узурповане державою, її органами або посадовими особами. Всупереч цьому, 

розділом ХІІІ Конституції допускається участь народу у зміні лише основ 

конституційного ладу (розділи І, ІІІ, ХІІІ), однак не безпосередньо, а винятково 

шляхом затвердження на референдумі тих змін, які попередньо ухвалить 

Верховна Рада України. Щодо зміни конституційного ладу в іншій частині 

розділом ХІІІ взагалі не передбачена участь у цьому процесі Українського 

народу, оскільки Конституція визначає лише двох суб’єктів конституційної 
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ініціативи – народних депутатів України та Президента України, і тільки 

одного суб’єкта прийняття законів про внесення змін до чинної Конституції – 

Верховну Раду України. Народна конституційна ініціатива цим розділом 

виключається, що підтверджується і рішеннями Конституційного Суду 

України. Отже, народ фактично відсторонено від зміни конституційного ладу. 

Крім того,  продовжує О. Ющик,  розділ ХІІІ  містить власні внутрішні 

суперечності, насамперед ту, що надає положенням єдиної Конституції різну 

юридичну силу через різну процедуру їх змін. Таким чином унеможливлено 

внесення системних змін до Конституції, зокрема ухвалення її в новій редакції, 

а прийняття нової Конституції взагалі виключається. Вихід із наявної 

конституційної колізії науковець вбачає в узгодженні розділу ХІІІ зі ст. 5 

Конституції з подальшим ухваленням Конституції України в новій редакції 

шляхом всеукраїнського референдуму 464, с. 112–113.  

Проте не всі вітчизняні фахівці поділяють таке бачення. Зокрема, з 

погляду А. Селіванова, думка про те, що «населення здатне самостійно 

створити нові норми або прямим волевиявленням оцінити нову розроблену 

редакцію Конституції, навіть якщо запропоновані варіанти будуть забезпечені 

інформаційним роз’ясненням, навряд чи є вдалою. …Такі складні речі, як 

порівняльний аналіз і системні зміни належить критично оцінювати вищому 

представницькому й єдиному законодавчому органу – Верховній Раді України, 

а потім і Конституційному Суду України» 332, с. 37–41. На підтримку своєї 

позиції вчений наводить міркування Т. Хабрієвої та В. Чиркіна, які вважають, 

що кардинальна зміна Конституції, яка «здійснюється парламентом без 

всенародного обговорення і без референдуму є доцільною, оскільки йдеться, по 

суті, про нову конституцію» 332, с. 37–41.  

Суттєві розбіжності серед учених викликає також проблема обрання 

ідеолого-методологічного підходу до оновлення Основного Закону. 

Представники класичної пострадянської школи конституційного права 

вважають, що до реформування Конституції слід підходити виважено та 

помірковано, рухаючись шляхом поступового напрацювання і внесення 
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необхідних змін і доповнень до її тексту. Натомість прихильники більш 

новаторських підходів, натхненні ідеями американського та 

західноєвропейського конституціоналізму, наполягають на необхідності 

змістовної модернізації Основного Закону, повної відмови від «радянської 

спадщини», докорінного переформатування її сутнісних засад. Більшість же 

науковців, виходячи з особливостей конституційно-правової традиції України 

та непростих суспільно-політичних реалій сьогодення, намагаються поєднати 

перші два підходи. На розвиток цих міркувань у наукових колах дискутується 

ще одне питання концептуально-методологічного характеру – якому способу 

реформування Основного Закону слід віддати перевагу: внесенню змін до 

окремих статей і розділів чинної Конституції України, системному оновленню 

Основного Закону шляхом створення і прийняття його нової редакції 332, 

с. 37–41
22

 або ж розробці й ухваленню нової Конституції України.  

Безперечно, головною причиною актуальності повернення до ідеї 

реформування Конституції на нинішньому етапі є те, що основні проблеми 

конституційного процесу та конституційного розвитку, артикульовані у 

попередні періоди, переважно так і не знайшли ані теоретичного, ані 

практичного розв’язання 467, с. 135–144. В українській конституційно-

правовій доктрині небезпідставно відзначається складність визначення того, 

яку редакцію Основного Закону України сьогодні слід вважати чинною. З 

урахуванням цього наголошується на взаємозв’язку між: а) чинністю 

конституції як її формальною юридично-зобов’язуючою властивістю (яку не 

слід ототожнювати з її юридичною силою), б) конституційністю внесення змін 

до Основного Закону, як відповідністю їх змісту й порядку внесення 

встановленим Конституцією вимогам, та в) легітимністю Конституції як її 

морально-політичною обов’язковістю, що ґрунтується на соціальному 

визнанні 307, с. 152–155. Очевидно, що суттєві вади хоча б одного з 
                                                
22 Окремі дослідники вважають недоцільним розглядати прийняття нової редакції Конституції як самостійний 

спосіб її реформування (О. Бориславська). Але, як видається, більш аргументованими є доводи тих учених, які 

їх розрізняють. Зокрема, як зазначає О. Ющик, «прийняття нової Конституції означає принципові, якісні зміни 

основ конституційного ладу або зміну статусу держави». Натомість «ухвалення Конституції в новій редакції – 

це внесення хоча й багатьох, однак не таких принципових змін до чинної Конституції, які через їх численність 

для систематизації та зручності користування викладаються в новій редакції тексту Конституції» 464, с. 113.  
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компонентів цього логічного ланцюга спричиняють порушення взаємозв’язків 

у ньому, що зумовлює сумніви щодо всіх інших його складових.  

На жаль, сьогодні Україна фактично має трикратне нашарування сумнівів 

у легітимності Основного Закону. Саме тому найбільш переконливими 

видаються аргументи тих учених, які доводять необхідність внесення 

системних змін до Конституції, що стосуються не лише окремих положень, а 

всіх її розділів 388, с. 119. Йдеться про розробку та прийняття нової редакції 

Конституції України.  

Виклад Конституції у новій редакції дійсно може бути виправданим для 

запровадження досконалішого концептуального підходу до конституційного 

регулювання суспільних відносин 142, с. 36, адже конституційні 

перетворення, що проходили в Україні у попередні періоди, далеко не завжди 

одержували доктринальні обґрунтування з необхідним аналізом та 

прогнозуванням соціально-політичних та юридичних наслідків планованих 

змін 255, с. 21.  

Саме тому на нинішньому етапі концепт конституційної реформи 

потребує глибокого системного осмислення. Як наголошує Н. Мяловицька, 

успішне державне будівництво в будь-якій країні не можливе без стратегічного 

концептуального бачення перспектив її розвитку. За відсутності такого бачення 

органи державної влади здатні лише реагувати на конкретні виклики і братися 

за вирішення поточних справ 233, с. 417. Крім того, державне будівництво не 

може бути успішним, якщо ця діяльність є лише справою органів влади і якщо 

в ній не бере активної участі народ – носій суверенітету і єдине джерело влади 

в Україні 233, с. 417.  

Дійсно, одним із важливих завдань конституційної реформи, окрім 

безпосереднього напрацювання змін до Основного Закону, є забезпечення 

широкого громадського та професійного обговорення пропозицій щодо її 

проведення за участю провідних фахівців у галузі конституційного та інших 

галузей права, у сфері суспільно-політичних наук, громадських діячів, 

представників громадських об’єднань, аналітичних центрів та міжнародних 
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організацій. Такий підхід сприятиме відкритості, транспарентності процесу 

конституційного реформування і як наслідок – суспільному визнанню та 

підтримці конституційних перетворень, що забезпечить їх подальшу 

легітимацію.  

Розробляючи концепт конституційної реформи, необхідно враховувати не 

тільки нинішній стан розвитку вітчизняної конституційної системи, а й 

специфіку конституційної традиції в Україні, формування якої відбувалось у 

непростому історичному, соціокультурному, геополітичному, етнографічному 

середовищі 190. Внаслідок цього і сьогодні ще відчувається вплив 

авторитарної традиції, властивої радянській правовій спадщині. Зазвичай це 

проявляється у формалізації та догматизації проворозуміння, інтерпретації 

державної влади як своєрідного jus potestas, сконцентрованості розвитку галузі 

конституційного права переважно на вдосконаленні засад формування та 

функціонування органів публічної влади 217, с. 18–20. Як результат – 

приживлення конституціоналізму в Україні ускладнюється «перехідним, 

постмодерним характером конституційного транзиту» 182, с. 189–191. Поряд 

із цими проблемними аспектами, ряд вітчизняних дослідників відзначають і 

позитивні тенденції, у тому числі наголошують, що в Україні все ж таки 

зберігається наступність (континуїтет) конституційної традиції, яка 

виявляється в європоцентричному баченні ролі права і держави в суспільному 

житті 136, с. 7–16; 127, с. 254–268; 182, с. 213–216. Тому важливим завданням 

конституційного реформування в Україні має стати відтворення системи 

конституційних цінностей і принципів, формування практичної складової 

українського конституціоналізму як системи юридичних і політичних 

обмежень щодо органів державної влади та посадових осіб з метою 

забезпечення функціонування людиноцентричної суспільної системи за 

зразком європейських держав зі сталими демократичними традиціями. 

Не можна також ігнорувати те, що конституційний процес не 

обмежується лише сукупністю політико-правових заходів, а є складовою більш 

загального процесу суспільного розвитку, який має свої закономірності та 
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детермінанти. На цей аспект конституційних перетворень указував свого часу 

видатний український конституціоналіст Л. Юзьков, коли попереджав про 

небезпеку розриву між «юридичною» і «фактичною» конституціями 467, 

с. 137. Тому формування концепту конституційного реформування в Україні 

має враховувати цілий комплекс об’єктивно існуючих суспільних відносин, які, 

за влучним висловом В. Серьогіна, формують ту «матрицю», в межах якої 

розвивається держава і право певної країни 336, с. 19.  

Зокрема, особливістю нинішнього етапу конституційного реформування 

в Україні є те, що на його перебіг впливає значна кількість внутрішніх і 

зовнішніх чинників деструктивного порядку. Так, невдовзі після Революції 

гідності 2014 р. в умовах збройної агресії Російської Федерації, окупації нею 

території Криму і загрози подальшої окупації південно-східних регіонів Росія 

чинила безпрецедентний відкритий тиск на Україну з метою втручання в її 

внутрішні конституційні процеси. Вимогами російського МЗС були, зокрема, 

федералізація, надання російській мові статусу другої державної та розширення 

прав національних меншин. Нині цей тиск проявляється у більш латентних 

формах. У свою чергу західні країни також висувають ряд вимог, лобіюючи їх 

урахування під час роботи над змінами і доповненнями до Основного Закону 

України.  

Головним внутрішнім деструктивним чинником є те, що Україні 

доводиться проводити конституційну реформу в умовах порушення її 

територіальної цілісності та протистояння збройній агресії. Фактична втрата 

контролю над частиною державної території унеможливлює або принаймні 

дуже ускладнює процес залучення представників громадськості всіх регіонів 

України до участі в обговоренні планованих конституційних змін.  

Не можна оминати увагою і соціально-економічну зумовленість 

конституційного процесу. В той час, коли рівень життя громадян України 

стрімко знижується, що пов’язано з цілим рядом об’єктивних і суб’єктивних 

причин (перманентна політична криза, корупція, дедалі більше накопичення 

державного боргу, безсистемні спроби зупинити падіння економіки тощо), 
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надзвичайно важливе значення має розробка та впровадження дієвої програми 

(моделі) модернізації економіки, що ґрунтуватиметься на комплексній 

загальнодержавній стратегії соціально-економічного розвитку країни 
23

.  

Таким чином, успішність процесу конституційного реформування в 

Україні прямо пропорційна його відповідності ряду умов, а саме: 

* концептуальній обґрунтованості; * системності; * транспарентності; 

* врахуванню національних особливостей конституційно-правового розвитку 

та формування конституційної традиції; * відповідності формальним 

процедурним вимогам (легальності); * суспільному визнанню та підтримці 

конституційних перетворень (легітимності); * врахуванню внутрішніх і 

зовнішніх чинників політичного та соціально-економічного характеру для 

мінімізації їх впливу на конституційно-правові процеси.  

3.2.2 Встановлення і розвиток асоціативних відносин між Україною та 

ЄС у контексті конституційної реформи в Україні. Здійснення будь-яких 

конституційних перетворень насамперед вимагає визначення двох ключових 

позицій, а саме: хто є, так би мовити, «замовником» планованих 

конституційних змін та яка при цьому ставиться мета? Як видається, 

замовником конституційної реформи в нашій країні є народ України, який 

активно бореться проти владного свавілля та прагне змінити підходи до 

організації держави, функціонування її апарату, її взаємодії з суспільством. За 

влучним висловом О. Лотюк, саме ініціатива громадян України, 

безпрецедентна активність громадянського суспільства та його інститутів щодо 

модернізації Конституції України та оновлення Української держави є 

рушійною силою для проведення конституційної та інших, вкрай необхідних 

державі реформ 191, с. 110. Виходячи з цих вимог українського народу, 

метою конституційного реформування слід вважати створення конституційної 

                                                
23 Як слушно наголошують О. Ющик і В. Мамутов, «держава, яка не визначає цілей, до яких вона прагне, 

завдань, які у зв’язку з цим треба вирішувати, конкретних шляхів досягнення наміченого, поступово втрачає 

суверенітет. Якщо держава не має чіткого довгострокового плану соціально-економічного розвитку країни, не 

здійснює постійного планування й реалізації наміченого нею самою, то вона перестає бути суверенним 

суб’єктом, що визначає політику; вона перетворюється на об’єкт планування інших держав, пішака в їхніх 

геополітичних іграх, що ведуться кожним гравцем у своїх інтересах на основі своїх довгострокових стратегій 

розвитку, які аж ніяк не відповідають інтересам України» 465. 
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системи обмеженого правління як практичне втілення доктрини 

конституціоналізму, в результаті чого Україна має стати конституційною 

державою 24, с. 48.  

Як видається, досягнення даної мети логічно корелюється з реалізацією 

цілей і завдань Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Зокрема, ст. 4 Угоди 

встановлює, що однією з цілей політичного діалогу сторін є «зміцнення поваги 

до демократичних принципів, верховенства права та належного врядування, 

прав людини та основоположних свобод, … а також внесок у консолідацію 

внутрішніх політичних реформ» 397.  

На нашу думку, успішне виконання визначених Угодою завдань потребує 

спрямування процесів конституціоналізації безпосередньо у сферу 

регулювання цих відносин, що зумовлює об’єктивну необхідність їх 

регламентації та забезпечення на найвищому – конституційно-правовому рівні. 

Йдеться про те, що інтеграційні прагнення України можливо реалізувати лише 

у разі створення політико-правової та економічної систем, сумісних із 

європейськими, що вимагає уніфікації конституційних підходів до 

регулювання пріоритетних конституційних інститутів – прав і свобод людини, 

громадянського суспільства, правосуддя, механізмів децентралізації влади, 

парламентаризму, ринкової економіки, а також формалізацію європейського 

курсу подальшого розвитку країни. З іншого боку, процес конституціоналізації 

прямо залежить від послідовного вираження нормативного змісту Конституції 

України у поточному законодавстві, що деталізує і розвиває її приписи 205, 

с. 72, а також від створення відповідних організаційних засад, необхідних для 

ефективної правотворчості та правозастосування. Завдяки цьому норми Угоди 

про асоціацію мають стати своєрідним орієнтиром правової політики держави, 

а всі національні правові акти повинні тлумачитись і застосовуватись у 

максимальній відповідності до її положень.  

У цьому контексті конституціоналізація асоціації України з ЄС являє 

собою багатокомпонентний процес, здійснення якого має тією чи іншою мірою 

охоплювати всі рівні правової системи. Практичний аспект 
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конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС виявляється через 

динамічну сукупність заходів організаційно-правового характеру, спрямованих 

на реалізацію мети європейської інтеграції України. На нормативному рівні 

правової системи такі заходи мають здійснюватися за трьома основними 

модусами (напрямами). По-перше, базовою передумовою конституціоналізації 

асоціативних відносин України та ЄС є реформування змістовних і 

імплементаційних засад Основного Закону України для забезпечення 

конституційного супроводу цього процесу. По-друге, важливим елементом 

конституціоналізації асоціативних відносин України та ЄС є конкретизація та 

деталізація конституційних норм і принципів у системах позитивного права і 

законодавства (передусім у тих законодавчих і підзаконних нормативно-

правових актах, які спрямовані на гармонізацію національного права з правом 

ЄС). По-третє, в процесі реалізації положень Угоди про асоціацію 

визначального значення набуває правотлумачна та правозастосовна діяльність 

національних органів державної влади, і особливо судових органів 

конституційної та загальної юрисдикції 378, с. 175–178.  

Тим самим, національна конституціоналізація процесу асоціації 

опосередковується всіма видами юридичної діяльності держави (правотворчою, 

правоінтерпретаційною та правозастосовною), що пов’язано з необхідністю 

забезпечення окремих осіб (фізичних і юридичних) правовими засобами 

безпосереднього використання норм Угоди про асоціацію. Всі ці напрями 

конституціоналізації є взаємопов’язаними і взаємодоповнюючими, проте такий 

взаємозв’язок має ієрархічний характер. Він виявляється у тому, що в будь-якій 

демократичній, правовій державі конституція є актом вищої юридичної сили, її 

норми займають головне становище щодо норм інших правових актів, а їх дія 

визначається принципом верховенства у правовій системі, який передбачає 

здійснення нормотворчої та правозастосовної діяльності в державі на основі та 

відповідно до її положень 389, с. 148; 251, с. 69–70
.
  

Поряд з тим жодна конституція, як би ґрунтовно вона не врегульовувала 

суспільні відносини, не в змозі охопити весь спектр таких відносин, оскільки, з 
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одного боку, конституція має стабільний характер, а суспільні відносини – 

динамічний, а з другого – коло цих відносин є надзвичайно широким. Тому 

певна їх частина регламентується законодавцем за допомогою законів, які 

мають відповідати принципам, цілям, деклараціям конституції, тобто її 

духу 181, с. 545–546. Так само похідними від норм та принципів Конституції 

України є правотлумачні і правозастосовні акти судів конституційної та 

загальної юрисдикції. 

Тому, на нашу думку, перший із напрямів конституціоналізації процесу 

асоціації – тобто на рівні Основного Закону, все ж таки є первинним, 

(основоположним, базовим), оскільки саме Конституція України, будучи 

наділеною в межах національної правової системи верховенством і найвищою 

юридичною силою, визначає основи правового регулювання асоціативних 

відносин і тим самим надає імпульсу та спрямовує відповідні процеси на інших 

рівнях, які варто розглядати як вторинну конституціоналізацію. При цьому 

первинна конституціоналізація процесу асоціації України з ЄС має два аспекти: 

змістовний та імплементаційний. Перший передбачає наближення змістовних і 

сутнісних засад Конституції України до стандартів європейського 

конституціоналізму, інтегрування його цінностей і принципів у національну 

конституційну систему. Другий аспект полягає у цілеспрямованому 

формуванні конституційних передумов для імплементації положень Угоди про 

асоціацію до вітчизняної системи права.  

Водночас здійснення як змістовної, так і імплементаційної 

конституціоналізації асоціації України з ЄС можна реалізувати лише шляхом 

включення даного процесу безпосередньо в контекст конституційної реформи в 

Україні. Важливо усвідомити, що проведення конституційної реформи та 

встановлення асоціативних відносин із ЄС не слід розглядати як два паралельні 

напрями робіт, що ведуться у різних системах координат. Навпаки, лише 

максимальна синхронізація здійснюваних у межах цих напрямів заходів, 

визначення на обопільній основі їх пріоритетів, координація та узгодження 

поточних завдань дадуть змогу розробити комплексну стратегію 
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конституційного реформування та нададуть конституційним перетворенням 

цілісного характеру. На нашу думку, інструментарій, закладений у політичній 

та економічній частинах Угоди про асоціацію, за умов його прагматичного та 

послідовного використання може забезпечити реформування національних 

політико-правових і соціально-економічних інститутів в Україні з урахуванням 

національних інтересів.  

У зв’язку з цим слушними видаються пропозиції вітчизняних науковців 

щодо необхідності включення до проекту оновленої редакції Основного Закону 

положень, які закріплюватимуть незворотність європейського вибору України 

або впроваджуватимуть окремі інститути європейського конституційного права 

до національної правової системи. Йдеться передусім про визначення у тексті 

Конституції тези про повагу та визнання європейських цінностей в 

Україні 182, с. 218. Так, В. Речицький пропонує включити до преамбули 

Конституції абзац такого змісту: «Ми, Український народ – громадяни всіх 

національностей, усвідомлюючи себе частиною європейської спільноти і 

поділяючи її основні цінності (курсив наш. – О. С.), проголошуємо свою 

відданість ідеалам свободи, демократії та прав людини» 311.  

Слід зазначити, що категорія «цінності Союзу» є порівняно новою, 

запровадженою в установчі документи ЄС Лісабонським договором 2007 р., але 

водночас фундаментальною для правопорядку Союзу. В межах правової 

системи ЄС ця категорія відображає не тільки правові, а й моральні засади 

сучасної європейської цивілізації. Повага до них – обов’язок як ЄС загалом, так 

і кожної його держави-члена зокрема. Відданість цінностям ЄС є також 

безумовною вимогою до всіх країн, які бажають набути членства в цьому 

міждержавному об’єднанні, або будувати з ним асоціативні відносини на 

партнерських засадах (ст. 8 Договору про ЄС у Лісабонській редакції).  

Значення, яке ЄС і його держави-члени надають спільним цінностям у 

відносинах із Україною виявляється в тому, що посилання на них неодноразово 

зустрічається як у преамбулі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, так і 

безпосередньо в її тексті. Зокрема, у преамбулі Угоди наголошується на тому, 
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що Україна як європейська країна поділяє спільну історію й спільні цінності з 

державами – членами ЄС і налаштована підтримувати ці цінності, а також 

будувати на їх основі тісні й тривалі відносини з державами – членами Союзу. 

У ст. 1 Угоди визначено, що однією з цілей асоціації є сприяння поступовому 

зближенню сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях та тісних 

привілейованих зв’язках. Крім того, повага та дотримання низки конкретних 

цінностей визнаються Угодою її ключовими елементами (ст. 2). Отже, 

доповнення преамбули Конституції України положенням щодо підтримки 

нашою державою спільних європейських цінностей, із нашої точки зору, 

заслуговує на підтримку. 

Слушною також видається пропозиція про необхідність закріпити в 

преамбулі або у розділі І Основного Закону положення про європейський вибір 

України. Зокрема, Декларація про державний суверенітет України 1990 р. 

містить посилання на те, що «Українська РСР виступає рівноправним 

учасником міжнародного спілкування, активно сприяє зміцненню загального 

миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь у 

загальноєвропейському процесі та європейських структурах» (курсив наш. – 

О. С.) 70. Тим самим, хоча й у загальному вигляді, але встановлюються деякі 

засади європейської спрямованості зовнішньополітичної діяльності України, 

чого бракує чинній редакції Основного Закону. На думку, В. Муравйова, 

включення «євроінтеграційної статті» до Конституції України сприяло б 

наступності у її внутрішній і зовнішній політиці, незалежно від зміни 

політичних сил при владі, та послідовності у поступальному розвитку нашої 

держави 228, с. 29.  

Поряд із закріпленням європейських цінностей і визначенням 

європейського вектору розвитку України, на порядок денний конституційної 

реформи також варто було б поставити питання про суттєве переосмислення 

системи демократичних інститутів, які мають бути зафіксовані в Основному 

Законі. Адже, за влучним зауваженням Ю. Барабаша, окремі інститути 

демократії взагалі залишилися поза увагою конституцієдавця (або згадка про 
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них у конституційному тексті є аж надто фрагментарною). Йдеться передусім 

про таке поширене в європейських конституційних системах явище, як 

партисипаторна демократія (демократія участі), яка є своєрідним замінником 

референдумних інститутів та діє у тісному зв’язку із інститутами 

представницької демократії. Застосування інститутів демократії участі 

компенсує вади представницьких форм демократії насамперед таких, як 

відстороненість громадян від процесів здійснення влади та часте ігнорування 

представницькими владними інституціями запитів суспільства 9, с. 140–141.  

В ЄС у найбільш концентрованій формі загальні засади партисипаторної 

демократії зафіксовані на рівні установчих угод. Так, Договір про ЄС у редакції 

Лісабонського договору 2007 р. визначає обов’язок усіх його інститутів 

підтримувати відкритий, прозорий і регулярний діалог із представницькими 

асоціаціями (громадськими об’єднаннями) та громадянським суспільством 

загалом. Із метою забезпечення послідовності та прозорості в діяльності Союзу 

Європейська Комісія зобов’язується проводити широкі консультації з 

зацікавленими сторонами для обміну думками. Також закріплюється нове 

колективне право громадян ЄС – так званої громадянської ініціативи, коли 

1 млн громадян Союзу можуть ініціювати перед Європейською Комісією 

пропозицію підготувати законопроект нового правового акта (ст. 11) 580.  

Отже, у контексті конституційної реформи та конституціоналізації 

процесу асоціації України з ЄС існує необхідність концептуально визначитись 

із тим, які механізми безпосередньої та партисипаторної демократії матимуть 

позитивний ефект в Україні, враховуючи нинішні реалії та національні 

ментальні і політико-правові особливості 9, с. 140–141.  

Крім того, досі зберігає свою актуальність проблема приведення змісту 

Конституції відповідно до тих положень, які Україна зобов’язалася 

дотримуватися за міжнародними угодами, або тими, які діють у міжнародних 

організаціях, в які Україна прагне вступити (насамперед ЄС). На існування цієї 

проблеми вітчизняні вчені неодноразово звертали увагу, проте вона все ще 

лишається нерозв’язаною. Зокрема, В. Буткевич наголошує, що порівняно з 
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Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод Конституція 

України не містить заборони дискримінації за ознаками: релігії (є лише 

стосовно «релігійних переконань»), національного походження (дається щодо 

етнічного походження), належності до національних меншин і народження (це 

ставить під питання забезпечення народження in vitro і завдяки сурогатному 

материнству) та ін. Ще більше невідповідностей положень Конституції України 

з тими, що містяться в Хартії ЄС про основні права: у Конституції заборонена 

дискримінація за «релігійними, політичними та іншими переконаннями», у 

Хартії ж ідеться про переконання і погляди, що є двома різними проявами 

дискримінації, а тому і подаються окремо критерії за ознаками: релігії, 

переконань, політичних та інших поглядів. У Конституції відсутні й інші види 

заборони дискримінації, на які вказує Хартія ЄС: за генетичними 

характеристиками, належністю до національних меншин, походженням, у 

зв’язку з обмеженням працездатності, за віком, сексуальною орієнтацією. 

Вважати, що термін «за іншими ознаками» замінює їх – некоректно, оскільки 

на сьогодні жоден, скажімо, суд України не віднесе до визначення «за іншими 

ознаками» сексуальну орієнтацію. Та й вживається «за іншими ознаками» 

зовсім в іншому контексті дискримінаційних заборон 27, с. 27.  

Також В. Буткевич звертає увагу на те, що майже всі соціальні права, 

закріплені в Конституції України у формі декларацій, а це робить Основний 

Закон легко уразливим. На думку вченого, потрібно сформувати концептуально 

інший підхід, зокрема, бажано вже зараз закріпити в Конституції гарантії і 

механізми забезпечуваності соціальних прав (адже сьогодні наше 

законодавство суттєво відстає, навіть у тих сферах, де ми мали переваги: право 

на працю, на освіту, на охорону здоров’я, на соціальне забезпечення та ін.). 

Знову ж таки невідповідність у гарантіях соціальних прав особливо помітна, 

коли порівняти Конституцію України і Хартію ЄС, де перша поступається 

майже за всіма показниками.  

Внаслідок таких неузгодженостей конституційні формулювання дуже 

часто призводять до конфлікту Конституції і міжнародних зобов’язань 
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України. Скажімо, у Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод можливість обмеження свободи думки передбачена лише у чотирьох 

випадках: 1) в інтересах громадської безпеки; 2) для охорони публічного 

порядку; 3) для охорони здоров’я чи моралі; 4) для захисту прав і свобод інших 

осіб. У Конституції до цих випадків додано: 5) національну безпеку; 

6) територіальну цілісність; 7) запобігання заворушенням і злочинам; 8) захист 

репутації інших; 9) запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно; і 10) підтримку авторитету і неупередженості правосуддя. 

Таких і стільки обмежень не знає законодавство демократичних держав навіть 

на випадок воєнного стану. Нерідко обмеження подаються за формулою: «за 

винятком обмежень, які встановлюються законом», без визначення тих сфер, у 

яких це можна робити на підставі закону. Таким чином, обмеження стають 

необмеженими 27, с. 27. 

З огляду на наведені аргументи вбачається, що в процесі 

конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС існує нагальна 

необхідність приведення положень Конституції України  відповідно до взятих 

міжнародних зобов’язань. Під час здійснення реформування Конституції також 

потрібно враховувати положення актів первинного права ЄС, особливо в 

частині гарантування особистих та соціальних прав і свобод (наприклад, уже 

згадуваної Хартії ЄС про основні права).  

Поряд з тим деякі пропозиції вітчизняних фахівців щодо оновлення 

Конституції шляхом насичення її тексту європейськими принципами 

видаються недоцільними або принаймні дещо передчасними.  

Зокрема, В. Речицький вважає, що в Конституції України потрібно 

закріпити принцип вільного руху осіб, товарів, послуг і капіталу, оскільки він є 

дотичним до оновлення правового статусу людини в контексті європейської 

інтеграції України 311. Дійсно, забезпечення вільного руху осіб, товарів, 

послуг і капіталу є ключовим принципом внутрішнього ринку ЄС. Це 

підтверджує ст. 26 (2) Договору про функціонування ЄС, згідно з якою 

внутрішній ринок являє собою простір без внутрішніх кордонів, у межах якого 
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забезпечується вільне пересування осіб, товарів, послуг та капіталу. Наведена 

дефініція є подібною до визначення принципу єдності економічного простору, 

що здебільшого міститься у конституціях федеративних держав (наприклад, 

ст. 4 Конституції Австрії, ст. 131 Конституції Іспанії, ст. 133 Основного закону 

ФРН 146, с. 11, 230, 399). Метою закріплення цього принципу в установчих 

договорах ЄС було скасування будь-яких експортних і імпортних митних 

зборів, заходів і дій, що є еквівалентними їм, а також кількісних обмежень для 

лібералізації режиму перетину кордонів між державами – членами Союзу. 

Оскільки Україна за формою державного устрою є унітарною країною, а 

правила товарообігу (а також руху осіб, послуг і капіталу) між нашою 

державою та ЄС визначаються Угодою про асоціацію та передбачають лише 

часткову лібералізацію в межах ЗВТ, на нашу думку, включення до Конституції 

України зазначеного принципу є недоцільним.  

У свою чергу М. Савчин пропонує визначити в Конституції України 

механізм делегування частини суверенних повноважень на рівень ЄС, а також 

закріпити принципи субсидіарності та пропорційності зі встановленням 

інституціональних і процедурних інструментів їх реалізації 182, с. 218. Як 

свідчить досвід розширення ЄС, подібні застереження вносили до 

національних конституцій держави-кандидати напередодні вступу до Союзу. 

Проте здійснений нами аналіз положень Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС свідчить, що у найближчому майбутньому цей договір не передбачає 

жодних перспектив членства для нашої держави, а обмежується лише 

встановленням привілейованих форм політичної асоціації та економічної 

інтеграції. Тобто на сьогодні позиція ЄС полягає у тому, що питання членства 

для України має комплексний характер і потребує не стільки політичних заяв, 

скільки багаторічної підготовчої роботи. Тому Союз і його держави-члени 

наполягають на дотриманні принципу послідовності, наголошуючи на 

можливості переходу до нових етапів інтеграції за умови виконання попередніх 

завдань. Виходячи з цього, визначення в Конституції України механізму 

делегування частини суверенних повноважень на рівень ЄС, а також 
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закріплення принципів субсидіарності та пропорційності видається дещо 

передчасним.  

Певні застереження стосуються і питання врахування під час оновлення 

Конституції пропозицій і рекомендацій міжнародних та регіональних 

інституцій. Як правильно наголошує В. Буткевич, «ми маємо виходити з того, 

що різні висновки, коментарі шанованих авторитетних міжнародних інституцій 

(Венеціанської комісії, незалежних експертів та ін.) слід максимально 

враховувати в нашій роботі над проектом хоча б для того, щоб уникнути нових 

помилок чи двічі не наступати та «ті ж самі граблі». Але ми не повинні 

забувати, що ми готуємо проект Конституції України, а не виробляємо проект 

Конституції європейської спільноти. Отже, щоб не втратити національної 

самобутності, щоб не створити документ, в якому зібране все найкраще в 

конституційному праві, але який не працюватиме в Україні через 

неузгодженість його складових чи невідповідність конституційних положень і 

реалій життя, ми маємо уважно проаналізувати пропозиції і рекомендації, які 

нам висловлюють» 27, с. 25. 

Отже, попри необхідність координації заходів із реформування 

Конституції та конституціоналізації асоціативних відносин України та ЄС, до 

оновлення положень Основного Закону слід підходити зважено, зіставляючи 

завдання конституційної реформи з нинішнім етапом європейської інтеграції 

України. Хотілося б також підкреслити, що не механічне перенесення 

європейських цінностей і принципів, а лише свідома їх імплементація в процесі 

формування власної моделі розвитку національної конституційної системи 

можуть принести очікувані результати. Саме тому так важливо сформувати 

концепт та узгодити стратегію його реалізації із загальним процесом 

реформування Конституції України. І найважливіше – конституціоналізація 

процесу асоціації України з ЄС має бути підкріплена наявністю політичної волі 

змінити соціальну парадигму відносин, закласти в Основний Закон країни 

ідеологію європейського конституціоналізму, сутністю якого є функціонування 

демократичної системи правління, повага до прав і основоположних свобод 
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людини, соціально орієнтована ринкова економіка, узгодження різноманітних 

інтересів у суспільстві, толерантність та справедливість. Послідовне втілення 

такого підходу має бути забезпечене на рівні загальнодержавної правової 

політики.  

 

3.3. Змістовна конституціоналізація процесу асоціації  

України з Європейським Союзом  

  

3.3.1 Правові засади змістовної конституціоналізації процесу асоціації 

України з ЄС. Змістовна конституціоналізація за своєю сутністю є 

конституційною модернізацією, у процесі якої відбувається змістовне 

оновлення положень Основного Закону з метою формування конституційних 

засад для подальшої демократизації суспільно-політичного життя в Україні, 

наближення національної політико-правової системи до європейських 

цінностей та принципів, удосконалення внутрішньодержавної законодавчої 

бази. На основі змістовної модернізації положень Основного закону 

реалізується установчий аспект первинної конституціоналізації процесу 

асоціації України з ЄС. Це ті зміни, які вже тривалий час стоять на порядку 

денному в контексті проведення конституційної реформи в Україні. Але 

водночас – це ті конституційні перетворення, на проведенні яких наполягає ЄС, 

розглядаючи їх як необхідну умову подальшого розвитку асоціативних 

відносин із нашою державою та реалізації її євроінтеграційних прагнень.  

Відповідний підхід відображено безпосередньо в тексті Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС 112. Так, у статтях 3 і 6 Угоди визначено 

прагнення України та ЄС співпрацювати з метою забезпечення того, щоб їхня 

внутрішня політика ґрунтувалася на спільних для них принципах, зокрема 

таких, як стабільність і дієвість демократичних інституцій, верховенство права 

та повага до прав людини і основоположних свобод, належне урядування, 

ринкова економіка, збалансований розвиток та ін. 
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Конкретизуючи ці положення, ст. 14 розділу III «Юстиція, свобода та 

безпека» передбачає, що в рамках співробітництва у сфері юстиції, свободи та 

безпеки сторони надають особливого значення утвердженню верховенства 

права та зміцненню інституцій усіх рівнів у сфері управління загалом та 

правоохоронних і судових органів зокрема. Підкреслюється, що, серед іншого, 

співробітництво сторін буде спрямоване на зміцнення судової влади, 

підвищення її ефективності, гарантування її незалежності і неупередженості та 

боротьбу з корупцією.  

Цей підхід ЄС із підтримки та заохочення внутрішніх реформ в Україні 

був деталізований і в інших документах, укладених між сторонами. Зокрема, 

частина ІІІ оновленого Порядку денного асоціації 2015 р. серед ключових 

короткострокових пріоритетів, спрямованих на імплементацію Угоди про 

асоціацію, передбачає необхідність проведення в Україні конституційної 

реформи, яка має здійснюватися шляхом інклюзивного та представницького 

процесу за допомогою активних консультацій із громадянським суспільством, 

відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, у тому числі ухвалення 

необхідних законодавчих актів, спрямованих на внесення змін до Конституції 

України щодо децентралізації влади та проведення судової реформи.  

Окремо наголошується на важливості вжиття подальших заходів для 

реформування системи правосуддя відповідно до європейських стандартів та в 

тісній співпраці з Венеціанською комісією та Радою Європи загалом, 

включаючи деталізований та всеохоплюючий план імплементації судової 

реформи 249.  

13 травня 2014 р. Прем’єр-міністр України і Президент Європейської 

Комісії підписали Угоду про фінансування (Контракт для України з розбудови 

держави) 322; 323, який передбачає на безоплатній та безповоротній основі 

фінансування Державного бюджету України в сумі 355 млн євро на підтримку 

реформ за такими напрямами: 1) завершення конституційної реформи; 

2) реформування системи державного управління, зокрема: реформа державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування, системи надання 
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адміністративних послуг, системи управління державними фінансами, а також 

посилення боротьби з корупцією; 3) поліпшення доступу до інформації, яка 

становить інтерес для громадськості.  

Фінансування Контракту здійснювалось у два транші: 250 млн євро – у 

другому кварталі 2014 р. (базовий транш) та 105 млн євро – у середині 2015 р. 

(варіативний транш). Основними умовами для їх виплати були такі: 

задовільний поступ у здійсненні переходу до суспільства, яке характеризується 

поглибленою демократією, повагою до прав людини та верховенством права з 

високим рівнем надійності та релевантності; проведення орієнтованої на 

стабільність макроекономічної політики; задовільний поступ у забезпеченні 

доступу громадськості до своєчасної, всеохоплюючої та достовірної інформації 

стосовно бюджетних питань тощо.  

Зокрема, п. 7 Контракту закріплює необхідність завершення 

конституційної реформи за допомогою інклюзивного та партисипативного 

процесу із активним залученням громадськості та відповідно до рекомендацій 

Венеціанської комісії. Показниками результативності здійснення Україною 

даних зобов’язань визначено, зокрема: проведення консультацій із 

організаціями громадянського суспільства у рамках структурованого та 

регулярного процесу; врахування рекомендацій Венеціанської комісії; набуття 

чинності змінами та доповненнями до Конституції України й ін.  

Як видається, саме конституційна реформа має визначальне значення для 

проведення всіх інших заходів, у тому числі галузевих реформ, в основу яких 

має бути покладений принцип конституціоналізації. Одним із пріоритетних 

завдань конституційної реформи на нинішньому етапі є встановлення такого 

механізму державної влади, який би унеможливлював узурпацію влади будь-

ким із вищих посадових осіб держави, і при цьому забезпечував би єдність 

державної політики 438. Реформа повинна гарантувати забезпечення 

справедливого правосуддя і незалежності та професійності суддів, сприяти 

приведенню статусу прокуратури до європейських стандартів, забезпечити 

незалежність Конституційного Суду України та його спроможність захистити 
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Основний Закон задля вирішення політичних конфліктів правовим шляхом, а 

також закласти основи для реформи місцевого самоврядування та 

децентралізації влади. 

Виходячи з цих засад, пріоритетами змістовної конституціоналізації в 

аспекті процесу асоціації України з ЄС стали реформа правосуддя і 

децентралізація влади (реформа місцевого самоврядування). Загалом саме у 

цих двох сферах зовнішні зобов’язання України цілком збіглись із 

внутрішньонаціональними інтересами. Мабуть тому подальші кроки у 

проведенні конституційних перетворень в Україні були здійснені доволі 

швидко шляхом напрацювання пропозицій із реформування Основного Закону 

та часткової їх реалізації.  

Проте перш ніж перейти безпосередньо до аналізу змін і доповнень до 

Конституції України, які нещодавно набрали чинності, варто згадати 

хронологію перебігу нинішнього етапу конституційного процесу в Україні.  

Передумовою для початку сучасного періоду конституційної реформи 

стало створення Президентом України П. Порошенком у березні 2015 р. 

Конституційної Комісії 412. В основу роботи цього органу були покладені 

визначені у процесі співробітництва України та ЄС пріоритети. Напрацювання 

Конституційної Комісії лягли в основу низки ініціатив глави держави, 

пов’язаних із коригуванням Основного Закону в новітніх умовах.  

У червні 2014 р. Президент України подав до парламенту законопроект 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів 

державної влади та місцевого самоврядування)» 300, а після того – ще два: 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» 

301 і «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» 302. 

16 січня 2015 р. глава держави спрямував до парламенту ще один законопроект 

про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних 

депутатів і суддів (реєстр. № 1776).  

Внесений Президентом законопроект «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади)» було попередньо схвалено на другій 
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сесії парламенту VIII скликання 31 серпня 2015 р., а також включено до 

порядку денного Постановою Верховної Ради «Про порядок денний четвертої 

сесії Верховної Ради України восьмого скликання» № 974-VIII. Водночас 

Президент України заявив, що зміни до Конституції в частині децентралізації 

будуть реалізовані тільки після остаточного виведення військ Російської 

Федерації з території України, оскільки за попередніми умовами Мінських угод 

визначальним для нашої держави є безпековий пріоритет.  

15 березня 2016 р. Конституційний Суд України ухвалив Рішення № 1-

21/2016, в якому зазначив про відповідність запропонованих конституційних 

змін статтям 157, 158 Конституції України 319 (офіційно оприлюднення 

даного акта відбулося 18 березня 2016 р.). Попри те, що Рішення 

Конституційного Суду дало змогу парламенту самостійно вирішувати, на якій 

сесії має бути остаточно ухвалений закон про внесення змін до Конституції, в 

експертному середовищі склалася позиція, що відповідно до ст. 155 Основного 

Закону, для внесення змін до Конституції потрібні дві послідовні чергові сесії 

парламенту. У цьому відношенні положення Конституції є однозначними – 

ст. 155 чітко встановлює часовий проміжок зміни її норм і це мають бути дві 

послідовні сесії парламенту. Тому висловлюється думка про необхідність 

дотримання попередньої практики внесення змін до Конституції та правової 

позиції Конституційного Суду 355. Зокрема, у Рішенні від 17 жовтня 2002 р. 

(справа № 1-6/2002) Конституційний Суд звертав увагу, що «з сесійним 

характером роботи Верховної Ради України Конституція України пов’язує й 

певні особливості здійснення її повноважень … Питання про внесення змін до 

Конституції України має бути розглянуте і вирішене на двох чергових сесіях 

Верховної Ради України послідовно (ст. 155 Конституції України)» (п. 3 

мотивувальної частини Рішення) 316. 

Другий ключовий пріоритет, визначений у рамках реалізації асоціації між 

Україною та ЄС – це проведення судової реформи, яка має на меті утвердження 

правопорядку, що ґрунтуватиметься на високому рівні правової культури в 

суспільстві, діяльності всіх суб’єктів правовідносин на засадах верховенства 
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права та захисту прав і свобод людини. Наголос, який робить Союз саме на 

проведенні судової реформи, пояснюється як політичними, так і економічними 

чинниками, відображеними відповідно у політичній та економічній частинах 

Угоди про асоціацію. Політичний чинник передбачає необхідність стабілізації 

внутрішньої ситуації в Україні та запобігання імовірним соціальним кризам у 

майбутньому як важливу передумову політичної асоціації сторін. А оскільки в 

демократичних європейських країнах склалася традиція вирішення конфліктів 

не революційним, а правовим шляхом, то провідна роль у цьому процесі 

відводиться саме судовим органам конституційної та загальної юрисдикції.  

У свою чергу економічний чинник виявляється у тому, що Угода про 

асоціацію відкриває для України внутрішній ринок ЄС та надає суб’єктам 

господарювання сторін широкі можливості для реалізації визначених Угодою 

правомочностей. За усталеною практикою ЄС така діяльність має бути 

убезпечена можливістю справедливого судового захисту власних прав та 

інтересів, що апріорі неможливо за наявності неефективно функціонуючої 

судової системи.  

Отже, для реалізації визначених завдань в Україні було розпочато заходи 

щодо реформування системи правосуддя. У лютому 2015 р. старт судовій 

реформі дав Закон України «Про забезпечення права на справедливий 

суд» 115, завдяки якому було перезавантажено Вищу раду юстиції, 

доукомплектовано Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, посилено 

гарантії незалежності суддів, деталізовано їхні права й обов’язки, удосконалено 

дисциплінарні процедури та передбачено механізми для оновлення судової 

системи через процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів. Закон також 

забезпечив відновлення ролі Верховного Суду України як найвищого судового 

органу та вдосконалив механізми однакового застосування норм права, 

зокрема, через погодження правових позиції між палатами Верховного Суду 

України 423, с. 19. 

25 листопада 2015 р. у парламенті був зареєстрований проект Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» 
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(реєстр. № 3524). Після надання Конституційним Судом України позитивних 

висновків про відповідність законопроекту вимогам статей 157, 158 

Конституції України 43; 44 Верховна Рада України 2 лютого 2016 р. 

244 голосами схвалила даний проект змін до Основного Закону, а 2 червня 

2016 р. конституційною більшістю в 335 голосів ухвалила відповідний Закон. 

24 червня 2016 р. Президент України його підписав, а вже 29 червня Закон 

«Про внесення змін до Конституції (щодо правосуддя)» був офіційно 

опублікований 116. Також 2 червня 2016 р. парламент ухвалив 

імплементаційний закон – нову редакцію Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» (2016 р.) 117, яку Президент України вніс до парламенту 

30 травня цього ж року.  

30 вересня 2016 р. зміни до Конституції України в частині правосуддя 

набрали чинності. Як стверджує О. Філатов, перше і головне, що ставилося на 

меті – це забезпечення незалежності та максимальної деполітизації судової 

влади 423, с. 20.  

3.3.2 Основні складові конституційної системи правосуддя, до яких були 

внесені зміни і доповнення у процесі конституційної реформи 2016 р. (судова 

система, статус суддів, основи правосуддя, суміжні інститути правосуддя, 

Конституційний Суд України). Перетворення більшою чи меншою мірою 

торкнулися всієї системи правосуддя, а отже, їх аналіз необхідно проводити за 

допомогою комплексного, але водночас структурованого підходу. Спираючись 

на цю методологію, далі розглянемо основні складові конституційної системи 

правосуддя, до яких були внесені зміни і доповнення.  

І. Судова система.  

1.1. Важливою новелою Конституції України в редакції 2016 р. стало те, 

що відтепер окремі судові установи як органи державної влади можуть бути 

утворені, реорганізовані та ліквідовані лише на підставі закону. Проект такого 

закону має вносити до Верховної Ради України Президент України після 

консультацій із Вищою радою правосуддя.  
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Нагадаємо, що донедавна утворення судів було винятковою 

прерогативою Президента України (п. 23 ст. 106 Конституції України), що 

створювало передумови та вагомий важіль президентського впливу на судову 

гілку влади. На нашу думку, нове конституційно-правове положення має 

підвищити рівень самостійності і стабільності судової влади та убезпечити її 

від штучних та невиправданих маніпуляцій із судами, що передусім підривали 

незалежність суддів. Водночас передбачається, що введення в дію зазначеного 

положення відтерміновується до впровадження нового адміністративно-

територіального устрою України згідно зі змінами до Конституції України 

щодо децентралізації влади, але не пізніше, ніж до 31 грудня 2017 р. Тобто 

протягом перехідного періоду утворення, реорганізацію та ліквідацію судів 

буде і надалі здійснювати Президент України.  

1.2. Відповідно до частини третьої ст. 125 Конституції найвищим судом у 

системі судоустрою України відтепер стає Верховний Суд (замість Верховного 

Суду України). Водночас відповідно до закону поряд із ним можуть діяти вищі 

спеціалізовані суди. Тим самим, як зазначає О. Філатов, відкрито можливість 

для подальшого визначення структури судоустрою, зокрема, закладено 

підґрунтя для переходу до триланкової судової системи. Але підходити до 

цього питання потрібно максимально виважено, з урахуванням поточного 

навантаження судів касаційної інстанції, збереження спеціалізації судів та 

іншої специфіки української судової системи. З огляду на це пріоритетним 

завданням є підвищення якості правосуддя на рівні першої та апеляційної 

інстанцій, що дасть змогу зменшити кількість касаційних скарг, але не 

механічним, а еволюційним шляхом, що є обов’язковою передумовою для 

переходу до триланкової судової системи 423, с. 20.  

Загалом підтримуючи такий підхід, ми водночас вбачаємо в ньому значні 

ризики щодо політичних маніпуляцій у стилі судової реформи 2010 р. Головна 

засторога полягає у тому, що за допомогою перейменування вищої судової 

інстанції з «Верховного Суду України» на «Верховний Суд» практично 
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відбулося утворення нового судового органу, а не реорганізація діючого 

Верховного Суду України. 

Фактично за логікою законодавця Верховний Суд України 

ліквідовується. Така позиція підтверджується нормами Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», де відповідно до п. 14 прикінцевих і перехідних 

положень встановлено: «Судді Верховного Суду України, Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України 

мають право брати участь у конкурсі на посади суддів Верховного Суду 

(курсив наш. – О. С.) та у відповідних касаційних судах у порядку, 

визначеному цим Законом. У разі якщо кандидати з числа суддів мають 

однакову позицію за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного 

оцінювання для участі в конкурсі на посаду судді Верховного Суду, при всіх 

інших рівних умовах перевага надається судді, який має більший стаж роботи в 

судах касаційної інстанції чи Верховному Суді України» 117.  

Дані положення свідчать про те, що судді не автоматично переводилися з 

попередньої судової установи до новоствореної, а отримали право взяти участь 

у конкурсі на посади суддів Верховного Суду, який розпочався 7 листопада 

2016 р. і результати якого були оголошені Вищою кваліфікаційною комісією 

суддів України 27 липня 2017 р. За таких умов одна з ключових гарантій 

незалежності суддів – їх незмінюваність на посаді, яка так довго 

обговорювалась у наукових та політичних колах, знову проігнорована.  

Вбачається, що обраний підхід певною мірою суперечить принципові 

незалежності суддів. Так чи інакше, але це відобразилося на корпоративній 

єдності суддів (у коректному розумінні цього поняття), стимулювало 

«нездорову» конкуренцію між ними, змусило суддів озиратися та недовіряти 

своїм колегам, зважати та йти у залежність до політиків, які й надалі 

продовжуватимуть вирішувати їхню професійну долю. З огляду на те, що 

корпус суддів Верховного Суду України вже зазнав серйозних потрясінь у 

2010 р. після першої хвилі судової реформи, чергове його переформатування у 
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2016 р. стало не менш уразливим для самостійності судової влади та її 

стабілізації.  

З цього приводу суддя Конституційного Суду України С. Шевчук у своїй 

окремій думці слушно наголошує на тому, що питання конституційних 

гарантій незалежності суду є ключовим у контексті забезпечення реалізації 

права на судовий захист згідно зі ст. 55 Конституції України. Це положення 

закріплює одну з найважливіших гарантій здійснення як конституційних, так і 

інших прав і свобод людини і громадянина, а також для забезпечення 

верховенства права, оскільки особиста незалежність є частиною незалежності 

суду. Це означає, що суддям забороняється наказувати, і вони не можуть бути 

звільнені чи усунені проти власної волі, а тільки на підставах і з дотриманням 

процедур, встановлених у засадничому акті. Саме елементом особистої 

незалежності є інститут пожиттєвого призначення професійного судді.  

Продовжуючи думку, С. Шевчук також звертає увагу на те, що 

Конституційний Суд України у своєму Висновку не приділив жодної уваги 

семантичним змінам у назві, вважаючи, напевно, що це не призведе до 

скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина. Проте, з 

погляду С. Шевчука, після набрання конституційними змінами чинності 

зумовлені ними майбутні дії законодавця можуть спричинити занепокоєння 

щодо порушення європейських та конституційних стандартів незалежності 

суддів.  

На підтвердження власної позиції С. Шевчук наводить ряд переконливих 

аргументів, зокрема, такі. Конституційний статус Верховного Суду України 

фактично залишається без суттєвих змін, тому пропоновані положення не 

можуть тлумачитись як такі, що вимагають реорганізації чи ліквідації цього 

органу під час зміни назви. Про це, зокрема, свідчить позиція суб’єкта 

законодавчої ініціативи, викладена в п. 3.9 пояснювальної записки до 

законопроекту: «Законопроект визначає, що найвищим судом у системі 

судоустрою України є Верховний Суд. Оскільки цей суд є єдиним найвищим 

судом у системі судоустрою України, а всі суди є судами України, 
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запропоновано змінити назву цього суду з «Верховний Суд України» на 

«Верховний Суд». Таким чином, текст Основного Закону держави або України 

позбавляється наслідків механічної адаптації назви «Верховний Суд 

Української Радянської Соціалістичної Республіки», здійсненої шляхом її 

заміни на «Верховний Суд України». З аналогічних міркувань назва посади 

«Генеральний прокурор України» змінена на «Генеральний прокурор». Отже, 

законопроектом забезпечується інституціональний континуїтет найвищого 

судового органу (суду) України, а підстави для його реорганізації або ліквідації 

й утворення нового найвищого суду в системі судоустрою України ним не 

передбачені 246.  

Дійсно, ніщо у цих запропонованих змінах не може вказувати на те, що 

просту зміну назви «Верховний Суд України» на «Верховний Суд» можна 

тлумачити як підставу для майбутньої реорганізації конституційного органу – 

Верховного Суду України та застосування до його суддів процедур, 

передбачених законопроектом.  

Також С. Шевчук акцентує на тому, що коли вносяться зміни до акта 

найвищої юридичної сили, тобто до Конституції України, кожне запропоноване 

положення, навіть окреме слово чи кома, має бути виваженим та узгодженим із 

текстом Основного Закону з огляду на наслідки в разі допущення помилки. 

У цьому аспекті наведені у Висновку пояснення щодо вилучення слова 

«Україна» з назви «Верховний Суд України» не є переконливими, оскільки в 

тексті Конституції України без змін залишаються назви інших важливих 

конституційних органів: «Конституційний Суд України», «Верховна Рада 

України», «Президент України» тощо.  

При цьому суддя Конституційного Суду не виключає того, що реалізація 

судової реформи може вимагати реорганізації Верховного Суду України у 

зв’язку з ліквідацією вищих спеціалізованих судів і повернення найвищому 

судовому органу в системі судоустрою України касаційної функції, що може 

привести до збільшення кількості суддів, однак наголошує, що така 

реорганізація повинна відбуватися виключно з дотриманням вимог Конституції 
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України, що визначають статус Верховного Суду України і його суддів. Навіть 

така перспективна реорганізація не повинна призвести до звільнення суддів 

Верховного Суду України, але водночас допускається оголошення конкурсу на 

зайняття додаткових посад. Таким чином, влада законодавця, який проводить 

конституційну реформу правосуддя, є обмеженою. Реорганізація судової 

системи не повинна справляти негативний вплив на суддів, які обіймають 

посади, і не може слугувати інструментом усунення конкретного судді з 

посади 246.  

1.3. Привертає до себе увагу, що законодавець впроваджує дещо нову 

методологію та нормотворчу техніку щодо внесення змін до Конституції 

України. Це передусім проявляється в тому, що на відміну від попереднього, 

переважно імперативного підходу до регулювання конституційно-правових 

відносин в оновлених положеннях Основного Закону проглядаються певні 

елементи диспозитивності. Для прикладу, ст. 124 Конституції України 

доповнена такими частинами: «законом може бути (тут і далі курсив наш. – 

О. С.) визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору.  

Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду 

на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального 

суду».  

Як бачимо, законодавець говорить про те, що він може вжити певних 

заходів, зокрема, встановити досудовий порядок урегулювання спорів чи 

визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, але при цьому уникає 

встановлення жорстких зобов’язань із вчинення відповідних дій.  

Не менш цікавою новелою є подібна до наведених диспозитивна 

дефініція, включена до ст. 125 (ч. 4) про те, що згідно із законом в Україні 

можуть створюватись і діяти вищі спеціалізовані суди 
24

. Виходячи з цього, 

парламент своїм законом може як утворювати (ліквідовувати, 

                                                
24 Для порівняння, у попередніх редакціях (1996 р., 2004 р., 2014 р.) дана норма частини третьої ст. 125 

Конституції України була сформульована так: «Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні 

вищі суди».  
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реорганізовувати), так і не утворювати відповідні спеціалізовані судові 

установи.  

1.4. На розвиток наведених положень слід зазначити, що конституційні 

новації торкнулись і структурування судової системи України. Зокрема, 

відповідно до ст. 125 Конституції судоустрій в Україні будується за 

принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом. Нова 

редакція Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2016 р. 117 (далі – 

Закон про судоустрій), конкретизуючи конституційні положення, закріплює, 

що судоустрій будується за принципами територіальності, спеціалізації та 

інстанційності (ст. 17). Згідно з новою конституційно-законодавчою моделлю 

систему судоустрою України становлять: 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди; 

3) Верховний Суд як найвищий суд у системі судоустрою. Крім того, для 

розгляду окремих категорій справ встановлюється законодавча можливість 

створення в системі судоустрою України вищих спеціалізованих судів. 

Деталізуючи ці положення, Закон про судоустрій у розділі 4 «Вищі 

спеціалізовані суди» впроваджує до вітчизняної системи судоустрою кілька 

вищих спеціалізованих судів як судових органів першої інстанції з розгляду 

окремих категорій справ, а саме: 1) Вищий суд з питань інтелектуальної 

власності; 2) Вищий антикорупційний суд (передбачається, що у їх складі 

можуть утворюватись окремі судові палати).  

Аналіз наведених положень наводить на думку, що утворення нової 

вищої судової ланки вочевидь передбачає наявність підпорядкованих їй 

інстанцій нижчого рівня. Проте, як випливає з положень Закону, вищі 

спеціалізовані суди утворюються як суди першої інстанції. З огляду на 

зазначене видається, що має місце певна дихотомічна некоректність щодо 

назви новостворених судових установ, а також щодо визначення їх місця в 

системі органів судової влади України. Відповідно, або статус даних судів мав 

би бути визначений на рівні місцевих спеціалізованих судових інстанцій, або 

варто було б скоригувати їх назву через усунення терміна «вищі».  
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У тому, що Конституція України акцентує увагу на впровадженні 

судових установ із особливим статусом саме у сфері інтелектуальної власності 

та боротьби із корупцією відчувається прямий європейський вплив. Адже цим 

питанням приділено значну увагу в тексті Угоди про асоціацію. Зокрема, чи не 

найбільшою за обсягом складовою частиною розділу ІV «Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею» Угоди є глава 9 «Інтелектуальна власність», в якій 

прямо закріплюються зобов’язання України у цій галузі. Те саме стосується і 

сфери боротьби із корупцією.  

Проте, як відомо, у вітчизняній системі права питання інтелектуальної 

власності належать до сфери цивільно-правових відносин 434, а корупційні 

правопорушення й злочини – до сфери кримінально-правових відносин та 

протидії злочинності 168. Тому, як видається, виокремлення цих судів в 

окрему групу є невиправданим, оскільки існують всі підстави для включення їх 

до системи загального судочинства України.  

Водночас із тексту Конституції України зникли загальні положення щодо 

системи судоустрою, зокрема, норма про те, що відповідно до закону діють 

апеляційні та місцеві суди (ч. 4 ст. 125). З цього приводу Л. Москвич зазначає: 

«Якщо звернутися до практики європейських країн щодо конституційного 

регулювання судової системи, то можна виокремити дві основні тенденції: або 

згадуються всі суди, які діють (можуть діяти) в державі, або ж увага 

акцентується лише на вищому суді, а щодо інших судів – конституційна норма 

відсилає до закону. Поряд з тим існує і спільна закономірність: наявність 

системи судів, зокрема нижчих, декларується майже в усіх конституціях. 

Вилучення з тексту Конституції України положень щодо місцевих та 

апеляційних судів є необґрунтованим і містить потенційний сумнів у 

забезпеченості в державі правової визначеності та стабільності функціонування 

однієї з гілок державної влади, ризик порушення її самостійності та 

незалежності її носіїв. Принцип паритетності гілок державної влади вимагає 

рівного ставлення до їх конституційного визначення. Незважаючи на 

розгалуженість судів, кожен із них, а не лише найвища судова інстанція, є 
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носієм судової влади, тому … система органів однієї з гілок державної влади – 

судової – повинна мати конституційне визначення, хоча б на рівні згадування 

та відсилання до закону». Виходячи з цього, вчена вважає за доцільне зберегти 

колишнє формулювання ст. 125 Конституції України: «Відповідно до закону 

діють апеляційні та місцеві суди» 123.  

1.5. Також новелою Конституції України в редакції 2016 р. стало 

закріплення окремої спеціалізації судів із розгляду адміністративних справ. 

Зокрема, у частині п’ятій  ст. 125 встановлено, що з метою захисту прав, свобод 

та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин діють адміністративні 

суди.  

У зв’язку з цим М. Козюбра зазначає, що Венеціанська комісія 

«наполегливо рекомендувала» під час внесення змін до Конституції України 

виокремити адміністративні суди в автономну підсистему системи судоустрою, 

скасувавши всі інші вищі спеціалізовані суди. Однак,  констатує вчений далі, 

до думки цієї рекомендації авторитетної європейської інституції, на жаль, не 

дослухалися. Серед аргументів на користь автономізації адміністративної 

юстиції в системі судоустрою України М. Козюбра називає такі.  

По-перше, адміністративна юстиція – це особлива юстиція. Вона є не 

просто важливим інструментом забезпечення прав і свобод людини (ця функція 

притаманна, як відомо, всім судам), а інститутом, що забезпечує захист прав і 

свобод людини від посягань з боку публічної влади, а нерідко і від відвертого 

владного свавілля. Звідси випливає, що адміністративна юстиція є одним із 

вирішальних засобів утвердження в країні принципів правової держави і 

верховенства права. Без її ефективного функціонування, як свідчить історія, ці 

принципи, навіть будучи закріпленими в конституції, залишатимуться 

декларацією. Отже, створення порівняно автономної підсистеми 

адміністративної юстиції в системі судоустрою – це не данина сумнівній 

радянській традиції (якою є виокремлення фактично незалежної системи 

спочатку арбітражних, а потім господарських судів), а тим більше – не 
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задоволення чиїхось особистих амбіцій, а об’єктивна необхідність для будь-

якої держави, яка намагається сповідувати європейські цінності. 

По-друге, особливості завдань і функцій адміністративної юстиції, своєю 

чергою, зумовлюють специфіку адміністративного судочинства – інституту 

доказування в адміністративному суді (зокрема тягаря доказування), принципів 

адміністративного судочинства (поєднання принципу змагальності з 

пошуковим, дослідницьким принципом; суттєві особливості принципу 

диспозитивності тощо), судової аргументації ухвалюваних рішень 

(переваження в ній раціональних моментів і логічних побудов, властивих науці, 

мінімізація впливу психологічних факторів і прийомів ораторського мистецтва 

тощо). Ці особливості, як свідчить зарубіжний досвід, можуть зумовлювати 

певні відмінності в кваліфікаційних вимогах до суддів адміністративних судів, 

процедурі відбору кандидатів у судді тощо, що випливає зі ст. 127 Закону «Про 

внесення змін до Конституції…»138, с. 79. 

По-третє, забезпечення єдності судової практики між загальними та 

адміністративними судами (відповідними видами юрисдикції) могло б 

здійснюватися на спільних засіданнях Верховного Суду та Вищого 

адміністративного суду або за допомогою інших спільно створених ними 

інституцій у порядку, визначеному законом. Зарубіжний досвід щодо цього 

існує. 

Зрештою, по-четверте, перехід до трирівневої моделі судоустрою з 

порівняно автономними підсистемами загальних і адміністративних судів 

зовсім не означає відмову від конституційного принципу спеціалізації, яка 

може здійснюватись у різних формах. Найпоширенішою з них залишається 

спеціалізація суддів, а не судів у межах відповідних підсистем. Не 

виключається також використання форми спеціалізованих судів, проте вони 

мають створюватися лише на рівні судів першої інстанції (така практика в 

Європі є) і не заради задоволення корпоративних чи особистих інтересів, як це, 

на жаль, у нас часто бувало 138, с. 79. 
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Аргументи М. Козюбри є дійсно переконливими, але за умови, що 

адміністративні суди, як і суди загальної юрисдикції, будуть достатньо 

незалежними від різного роду неправомірних впливів. Адже адміністративне 

судочинство є лише різновидом спеціалізації загальних судів, які в одних 

країнах захищають людину від державної сваволі, а в інших – ні. Зокрема, 

наявність автономної системи адміністративних судів в Україні, на жаль, не 

захистило низку основоположних конституційних прав і свобод людини і 

громадянина як під час Помаранчевої революції 2004–2005 рр., так і під час 

Революції гідності 2013–2014 рр.  

1.6. У частині шостій ст. 124 Конституції встановлюється, що Україна 

може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, 

визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Водночас 

до цієї нововведеної норми передбачається застереження: вона набуде чинності 

лише через три роки з дня, наступного за днем опублікування Закону, яким 

внесено дану зміну до Конституції України. 

Як відомо, свого часу Україна не змогла визнати юрисдикцію 

Міжнародного кримінального суду та ратифікувати Римський статут, 

підписаний від імені України 20 січня 2000 р., який вносився до Верховної 

Ради для надання згоди на його обов’язковість, оскільки Конституційний Суд 

визнав його таким, що не відповідає Конституції України. У своєму рішенні, 

ухваленому в 2001 р. у справі за конституційним поданням Президента України 

про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського 

статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський статут) 

Конституційний Суд роз’яснив таке. Ст. 1 Римського статуту, вказуючи на те, 

що Міжнародний кримінальний суд є постійним органом, уповноваженим 

здійснювати юрисдикцію щодо осіб, відповідальних за найсерйозніші злочини, 

які викликають стурбованість міжнародного співтовариства, водночас 

наголошує, що цей Суд доповнює національні органи кримінальної юстиції. 

Аналогічне положення міститься також в абзаці десятому преамбули Статуту. 

Доповнюючий національну систему правосуддя характер Міжнародного 
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кримінального суду конкретизується й у ряді інших статей Статуту, зокрема, у 

п. 2 ст. 4, згідно з яким Суд може здійснювати свої функції і повноваження на 

території будь-якої держави-учасниці, у підп. «а» п. 1 ст. 17, відповідно до 

якого Суд приймає до свого провадження справи не тільки за зверненням 

держави-учасниці, а й з власної ініціативи, коли держава, під юрисдикцією якої 

перебуває особа, підозрювана у вчиненні передбаченого Статутом злочину, «не 

бажає або не здатна проводити розслідування чи порушити кримінальне 

переслідування належним чином». 

Це істотно відрізняє Міжнародний кримінальний суд від інших 

міжнародних судових органів, зокрема Європейського суду з прав людини, 

можливість звертатися до яких за захистом своїх прав і свобод закріплені в 

частині четвертій ст. 55 Конституції України. Такі міжнародні судові органи 

порушують справу лише за зверненням осіб, причому особа може звернутися 

до них тільки після використання всіх національних засобів правового захисту.  

Отже, на відміну від міжнародних судових органів, передбачених 

частиною четвертою ст. 55 Конституції України, правова природа та 

юрисдикційні повноваження яких мають допоміжний (субсидіарний) характер, 

Міжнародний кримінальний суд доповнює систему національної юрисдикції.  

Можливість такого доповнення судової системи України не була 

передбачена розділом VIII «Правосуддя» Конституції України. Це дало 

Конституційному Суду підстави для висновку, що абзац десятий преамбули та 

ст. 1 Статуту не узгоджуються з положеннями частин першої, третьої ст. 124 

Конституції України, а тому приєднання України до цього Статуту відповідно 

до частини другої ст. 9 Конституції України можливе лише після внесення до 

неї відповідних змін 38.  

Отже, реформування зазначених положень Конституції України 

відкриває шлях до приєднання нашої держави до Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду.  

1.7. Конституцію доповнено ст. 129-1, яка встановлює, що суд ухвалює 

рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. 
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Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом 

порядку, а контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.  

У цьому відношенні примітним є те, що відтепер на рівні 

конституційного регулювання закріплено, що однією з основних функцій суду 

є контроль за виконанням власних рішень.  

ІІ. Статус суддів.  

2.1. Другим важливим аспектом конституційних перетворень у сфері 

правосуддя є реформування конституційно-правового статусу суддів, у 

результаті якого він зазнав істотних змін. Ці зміни також є неоднозначними, 

оскільки вони, з одного боку, підвищують рівень незалежності суддів, а з 

другого, навпаки – послаблюють цю ключову складову їх правового статусу. 

Найважливішим досягненням є те, що на конституційному рівні 

встановлено незмінюваність суддів, яка не обмежена жодними 

випробувальними строками 
25

 перебування на посаді – частина п’ята ст. 126 

Основного Закону дослівно закріплює: «суддя обіймає посаду безстроково».  

Водночас законодавцем було змінено підхід до розмежування підстав для 

звільнення та припинення повноважень судді. На нашу думку, такий розподіл 

був здійснений із недостатнім урахуванням вимог наукової методології та 

обґрунтованості, внаслідок чого складно простежити раціональні критерії 

виокремлення цих підстав.  

Нагадаємо, що в попередніх редакціях Конституції повноваження судді 

припинялися лише в одному випадку – за факту його смерті (ч. 6 ст. 126). 

В усіх інших випадках відбувалося звільнення судді з посади (ч. 5 ст. 126). 

Такий підхід вочевидь зумовлювався неможливістю розірвати юридичні 

відносини із суб’єктом за відсутності фізичного існування самого суб’єкта.  

На даний момент підставами для звільнення судді є такі (ч. 6 ст. 126): 

1) неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я; 2) порушення 

                                                
25 У попередніх редакціях ст. 126 Конституції України передбачалось, що судді обіймають посади безстроково, 

крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше, а згідно зі 

ст. 128 встановлювалось, що  перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років 

здійснювалось Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обиралися 

Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом. 
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суддею вимог щодо несумісності; 3) вчинення істотного дисциплінарного 

проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі 

статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді; 4) подання 

заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням; 

5) незгода на переведення до іншого суду в разі ліквідації чи реорганізації суду, 

в якому суддя обіймає посаду; 6) порушення обов’язку підтвердити законність 

джерела походження майна (це стосується п. 3 – нехтування обов’язками, що є 

несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній 

посаді). 

Повноваження судді припиняються у разі: 1) досягнення суддею 

шістдесяти п’яти років; 2) припинення громадянства України або набуття 

суддею громадянства іншої держави; 3) набрання законної сили рішенням суду 

про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання 

недієздатним або обмежено дієздатним; 4) смерті судді; 5) набрання законної 

сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину. 

Аналізуючи як підстави для звільнення, так і підстави для припинення 

повноважень судді, складно вловити принцип, за яким проводилось їх 

розмежування. Адже, як видається, частина підстав, позначених законодавцем 

як підстави для звільнення судді з посади насправді повинні були б мати своїм 

наслідком припинення повноважень (зокрема, пункти 1, 4 і 5 мають більше 

відношення саме до припинення повноважень) і навпаки (зокрема, пункти 2 і 5 

більше тяжіють до звільнення).  

На нашу думку, звільнення судді з посади має відбуватися вольовим 

владним актом конституційного органу, відповідно до якого суддя 

позбавляється не тільки владних повноважень, а й звання судді. Вбачається, що 

звільнення повинно бути реакцією на дії чи поведінку судді, які несумісні з цим 

високим званням. Припинення ж повноважень, як видається, не має позбавляти 

особу її правового статусу та звання судді. Більше того, припинені 

повноваження у певних випадках могли б бути поновлені чи пролонговані.  
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Варто звернути увагу й на те, що законодавець відмовився від такої 

підстави для звільнення судді з посади, як порушення суддею присяги (п. 5 ч. 5 

ст. 126). Цей крок обумовлений спробою позбутися засилля проблем, що 

виникали у зв’язку неоднозначним розумінням і тлумаченням інституту 

порушення присяги та не менш одіозною практикою його застосування. 

Натомість законодавець своєю реформою ввів низку нових, подекуди не менш 

одіозних підстав для звільнення та припинення повноважень судді, зокрема, 

такі.  

1. Вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи 

систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або 

виявило його невідповідність займаній посаді (п. 3 ч. 6 ст. 126).  

2. Порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження 

майна (вбачається, ця підстава охоплюється попередньою підставою для 

звільнення – нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або 

виявило його невідповідність займаній посаді) (п. 6 ч. 6 ст. 126).  

3. Повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, 

припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено (розділ XV 

«Перехідні положення» п. 16-1). Дана норма істотно нівелює конституційну 

гарантію незалежності професійного судді – його незмінюваність, яка полягає у 

тому, що суддя обіймає свою посаду безстроково (ч. 5 ст. 126). Складається 

враження, що фактично політики скористалися моментом й отримали 

додатковий важіль впливу на судову владу шляхом механічного «очищення» 

суддівського корпусу з метою вивільнення простору для нових суддів. 

Вбачається, що у правовій державі після закінчення випробувального 

п’ятирічного строку, суддя, якого не звільнили за вчинки чи поведінку, що 

дискредитують його статус та звання, має автоматично ставати незмінюваним.  

4. Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду 

строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності 

Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за 
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результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за 

критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова 

судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади 

(розділ XV «Перехідні положення» п. 16-1). Дана підстава для звільнення судді 

тісно кореспондується із попередньою та викликає серйозні застереження. 

Зокрема, чому суддя із п’ятирічними повноваженнями, який пройде перевірку 

на відповідність займаній посаді за критеріями компетентності, професійної 

етики та доброчесності, у наступному підлягає звільненню? У такому випадку 

виникає ще одне питання: як слід розцінювати те, що діючі на сьогодні судді 

гіпотетично вже пройшли відповідні перевірки, передбачені законами України 

«Про очищення влади» (2014 р.) 114, «Про відновлення довіри до судової 

влади в Україні» (2014 р.) 113, «Про забезпечення права на справедливий 

суд» (2015  р.) 115.  

Як стверджує О. Філатов, саме в такий спосіб ставиться крапка навколо 

спекуляцій з приводу оновлення суддівського корпусу. Замість пропозиції 

звільнення всіх суддів передбачається цивілізований, правовий і дієвий 

механізм перезавантаження судової влади через індивідуальне оцінювання 

суддів за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності. На 

думку політика, судді, які впевнені у своєму професіоналізмі та етичній 

поведінці, ті з них, хто може підтвердити чистоту джерел своїх доходів і майна, 

хто дотримується вимог антикорупційного законодавства, не матимуть жодних 

проблем із проходженням цієї процедури 425, с. 21. Проте сучасні реалії 

вітчизняної політико-правової практики навряд чи дають підстави для такого 

оптимістичного погляду.  

Слід також зазначити, що в суддівської спільноти перспективи 

конституційних нововведень викликали неоднозначну реакцію. Зокрема, на 

думку Голови Верховного Суду України Я. Романюка, Закон України «Про 

судоустрій і статус суддів» концентрує публічну увагу власне на постаті судді, 

загострює інтерес до способу життя суддів – як особистого, так і професійного. 

Відтепер судді будуть зобов’язані подавати ще дві окремі декларації – 



 

 

310 

декларацію родинних зв’язків і декларацію доброчесності. Ці декларації будуть 

публічно доступними, а судді притягуватимуться до дисциплінарної 

відповідальності, якщо декларації не будуть подані чи будуть подані із 

запізненням. Крім того, на рівні закону закріплюється утворення так званої 

Громадської ради доброчесності з метою сприяння Вищій кваліфікаційній 

комісії суддів України в проведенні кваліфікаційного оцінювання.  

Головна ідея, якою обґрунтовуються такі пропозиції, продовжує 

Я. Романюк далі, це забезпечення громадського контролю над способом життя 

суддів, боротьба з корупцією та залучення громадськості до роботи органів у 

системі судоустрою. Ідея зовні, звісно ж, приваблива та одержує схвальні 

відгуки в суспільстві. Проте Голова Верховного Суду України вбачає, що ці 

нововведення матимуть мізерну ефективність на практиці, оскільки судді вже 

давно щороку подають декларації про доходи та майно, у тому числі й щодо 

членів сім’ї. Ці декларації є загальнодоступними, оприлюднюються та 

неодноразово перевіряються відповідними фіскальними органами. Крім того, у 

системі судоустрою функціонує самостійний орган – Вища кваліфікаційна 

комісія суддів України (Комісія), на офіційному сайті якої постійно 

оприлюднюється інформація з питань, які розглядаються щодо суддів і 

кандидатів на посаду судді. Тому необхідності створення окремого 

громадського органу для збору, перевірки та аналізу інформації щодо судді 

немає. Це повинно залишатись у компетенції державного органу – Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України 324, с. 11.  

Однак експерти та вчені-конституціоналісти висловлюють іншу точку 

зору. Зокрема, член Конституційної Комісії О. Марцеляк слушно наголошує на 

тому, що, навпаки, «дуже важливо, щоб інститути громадянського суспільства, 

наукова громадськість більше говорили про ті проблеми, що виникатимуть під 

час реалізації судової реформи в Україні. Щоб у нас не було «уявного 

конституціоналізму» чи «конституційної графоманії», коли ми приймаємо 

зміни до Конституції, прекрасні закони, а питання конституціоналізації 

суспільства, суспільних відносин не вирішується» 206, с. 32.  
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Дійсно, позиція Я. Романюка не є безспірною, зважаючи на те, що він сам 

акцентує увагу на існуючих вадах у системі контролю за професійністю, 

дисципліною та доброчесністю суддів. Зокрема, Голова Верховного Суду 

України підтверджує, що існуюча система притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності є малоефективною. Переважна більшість 

суддів в Україні – це судді місцевих і апеляційних судів, скарги на діяльність 

яких розглядає єдиний на всю державу орган – Вища кваліфікаційна комісія 

суддів України. Більше того, Комісія, крім власне цієї функції, здійснює велику 

кількість інших повноважень, не менш важливих, які так само потребують 

часу, зусиль та уваги. У результаті цього члени Комісії подекуди фізично не 

спроможні впоратися з усіма питаннями однаково швидко. Тому зрозуміло, що 

на всі випадки дисциплінарних порушень суддів Комісія не здатна реагувати 

оперативно та ефективно одночасно. Ці чинники сприяють утвердженню 

недоброчесних суддів у безкарності, а також розхолоджують інших суддів 324, 

с. 11. Тому вважаємо, що самостійна громадська активність по виявленню 

недоброчесних суддів та притягненню їх до відповідальності сьогодні вкрай 

важлива і має справляти життєдайний ефект для відродження чистоти 

правосуддя. Головне у цьому процесі, щоб громадський контроль не 

перетворювався на знаряддя політичних маніпуляцій над суспільною 

свідомістю як одну з форм підриву незалежності суддів.  

5. У випадках реорганізації чи ліквідації окремих судів, утворених до 

набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)», судді таких судів мають право подати заяву про 

відставку або заяву про участь у конкурсі на іншу посаду судді в порядку, 

визначеному законом (розділ XV «Перехідні положення» п. 16-1). Як видається, 

такий механізм реорганізації чи ліквідації судів набуває зручної форми впливу 

на суддів та створює передумови для звільнення неугодних суддів, що суттєво 

вплине на їхню незалежність загалом.  

Фактично в розділі XV «Перехідні положення» у п. 16-1 закладено 

додатковий люстраційний механізм з метою кадрового очищення судової 
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влади, що викликає певне занепокоєння. Таке застереження можна було б 

розглядати як безпідставне, коли б світовій історії не були відомі приклади 

подібних зловживань. Приміром, у період реставрації абсолютизму у Франції 

кінця ХVII – початку ХVIII ст. уряди в цій країні змінювались доволі часто, а 

суди не завжди були віддалені від політики, що викликало невдоволення влад, 

які змінювали своїх попередників, а тому питання про очищення суддівської 

спільноти ставилося неодноразово. Наполеон І, Бурбони і Наполеон ІІІ 

заповзято очищали суди, тобто змінювали суддів, за законом незмінюваних. Це 

відбувалось як за допомогою адміністративних засобів, так і на підставі 

загальних розпоряджень, які підривали принцип незмінюваності. Так, за 

Наполеона І практикувалося закриття та перейменування судів, що фактично 

залишало суддів поза штатом.  

Питання про очищення суддівського корпусу виникало і в часи Третьої 

республіки, однак її очільники поставилися до принципу незмінюваності суддів 

більш обережно, аніж всі попередні уряди Франції. З 1870 р. розпочалася 

розробка цього питання в законодавчих установах Франції. Завершився цей 

процес лише 1 серпня 1883 р. ухваленням закону, який, не скасовуючи 

незмінюваність як принцип, надав уряду нетривалий час для видалення суддів, 

які не відповідали державним вимогам. На думку І. Фойницького, у цьому 

законі не можна не помітити нову перемогу принципу незмінюваності і новий 

доказ того, що порушення його у Франції мало суто політичний характер 425, 

с. 221.  

У цьому контексті, на думку експертів Українського центру економічних 

і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (далі – Центр Разумкова), 

заперечення викликає доповнення до розділу XV «Перехідні положення» 

Конституції (п. 16-1), відповідно до якого «упродовж двох років переведення 

судді з одного суду до іншого здійснює Президент України на підставі 

відповідного подання Вищої ради правосуддя». Компромісну позицію 

Венеціанської комісії 46 щодо цього пункту фахівці вважають 

необґрунтованою, оскільки, з їх погляду, дворічний термін є достатнім для 
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того, щоб розставити на посади в судах «своїх людей», зберігши тим самим 

вплив на судову систему і надалі (така практика була доволі поширеною за 

часів президентства В. Януковича) 310, с. 5, 8–9.  

2.2. Ще одним важливим питанням, що заслуговує на увагу в контексті 

реформування правосуддя, є вимоги, що висуваються до суддів. Автори змін до 

Основного Закону України відмовилися від конституційної категорії 

«професійний суддя», замінивши її на категорію «суддя», а також ліквідували 

інститут народних засідателів. Із цього приводу суддя Конституційного Суду 

України І. Сліденко зазначив, що в разі позбавлення народу можливості 

здійснювати правосуддя через засідателів, відбудеться обмеження відповідного 

права, передбаченого Конституцією у частині четвертій ст. 124, частині першій 

ст. 127 та частині другій ст. 129, а отже, статтях  22 та 157 Конституції України, 

які не допускають звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод 244. 

Новації торкнулись і регламентації суддівського цензу. З одного боку, 

його було підвищено, зокрема: а) підвищено віковий поріг із 25 до 30 років та 

встановлено граничну межу, яка не повинна перевищувати 65 років; 

б) підвищено вимоги до стажу професійної діяльності у сфері права з трьох до, 

щонайменше, п’яти років; в) запроваджено новітні, доволі оціночні та 

розширювальні вимоги, такі як компетентність та доброчесність.  

Крім того, законодавець обачно ввів відсильну норму, яка встановила, що 

законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду 

судді, а для суддів спеціалізованих судів відповідно до закону можуть бути 

встановлені інші вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності. Поряд з 

тим із Конституції України (ч. 3 ст. 127) зникла вимога до суддів про те, що 

вони повинні проживати в Україні не менш як десять років.  

Однією з ключових змін стала реформа механізму формування 

суддівського корпусу. У частині першій ст. 128 встановлено, що призначення на 

посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради 

правосуддя в порядку, встановленому законом. Тим самим законодавець 

відмовився від: п’ятирічного випробування суддів, які призначались уперше; 
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поетапного формування складу суддів за участю різних гілок влади (перше 

призначення Президентом, подальше призначення парламентом). Також на 

заміну Вищій раді юстиції впроваджено модернізований орган під назвою 

Вища рада правосуддя. Можна припустити, що в далекій перспективі даний 

механізм у поєднанні із засадою незмінюваності суддів має зменшити 

політичний вплив виконавчої і законодавчої гілок влади на суддів під час їх 

добору та призначення на посади.  

ІІІ. Основоположні засади правосуддя.  

Не можна оминути увагою і певні новації щодо засад правосуддя 

(судочинства). Так, відтепер юрисдикція судів поширюватиметься на будь-який 

юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених 

законом випадках суди розглядатимуть також інші справи (ч. 3 ст. 124 

Конституції України).  

Як зазначив із цього приводу О. Філатов, Конституційна Комісія 

вирішила відійти від надто загальної норми про те, що юрисдикція суддів 

поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Комісією була 

розроблена інша формула, яка заснована на ст. 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, відповідно до якої функцією суду є саме 

вирішення спору. Суд, безумовно, може розглядати й інші питання, які законом 

віднесено до його компетенції (наприклад, встановлення юридичного факту), 

але ключовою його функцією є вирішення спору. Таким чином, запропонована 

формула, не порушуючи право особи на судовий захист, дає змогу 

розвантажити суди від більшості тих справ, які не мають характеру 

юридичного спору і які можна вирішити в позасудовому порядку. Результатом 

має стати підвищення якості судочинства та відповідної якості судового 

захисту прав і свобод людини 423, с. 21.  

Однією з ключових змін, які стосуються принципів здійснення 

судочинства стало те, що відтепер суддя при здійсненні правосуддя має 

керуватись ідеєю верховенства права (ч. 1 ст. 129). У попередніх редакціях 
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Конституції судді при здійсненні правосуддя мали підкорятися лише закону 

(ч. 1 ст. 129).  

Також було запроваджено нову конституційну засаду судочинства – 

розумні строки розгляду справи судом (п. 7 ч. 2 ст. 129). 

Не менш значною новацією у системі засад судочинства стала норма, за 

якою Конституція гарантує забезпечення права на апеляційний перегляд справи 

та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення 

(п. 8 ч. 2 ст. 129). У попередніх редакціях Конституції України (п. 8 ч. 3 ст. 129) 

гарантувалося забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення 

суду, крім випадків, установлених законом. На думку судді Конституційного 

Суду України М. Мельника, згідно з цим положенням можливість апеляційного 

та касаційного оскарження рішення суду було загальним правилом для всіх 

судових справ. За правовою позицією Конституційного Суду України, 

обмеження доступу до апеляційної чи касаційної інстанцій можливе лише у 

виняткових випадках з обов’язковим дотриманням конституційних норм і 

принципів, зокрема принципу верховенства права (такої його складової, як 

пропорційність); дане обмеження не може бути свавільним і несправедливим, 

воно повинно мати легітимну мету, бути зумовленим суспільною необхідністю 

досягнення цієї мети, пропорційним та обґрунтованим (підп. 2.2 п. 2 

мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 8 квітня 

2015 року № 3-рп/2015).  

Натомість запропонована конституційна новела принципово змінює 

існуючу ситуацію із забезпечення апеляційного та касаційного оскарження 

рішення суду. Нею, як загальне правило, встановлюється лише забезпечення 

права на апеляційний перегляд справ, а право на касаційне оскарження 

судового рішення передбачається як виняток з цього правила. Попри додаткове 

гарантування безумовності права на апеляційне оскарження рішення суду, 

законодавець звузив гарантоване Конституцією України право на касаційне 

оскарження рішення суду лише до виняткових випадів, окремо передбачених 

законом242, с. 8–9.  



 

 

316 

Таку кардинальну зміну конституційних гарантій щодо забезпечення 

апеляційного та касаційного оскарження рішень суду суб’єкт законодавчої 

ініціативи пояснив необхідністю підвищити функціональну спроможність та 

ефективність діяльності касаційного суду. Однак очевидним є те, що у цьому 

випадку відсутнє пропорційне співвідношення між запропонованими засобами 

та поставленою метою. Адже в наведеному підході вбачається ризик 

обмеження права на судовий захист, яке включає в себе, зокрема, можливість 

оскарження судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, що є 

однією з конституційних гарантій реалізації інших прав і свобод, захисту їх від 

порушень і протиправних посягань, у тому числі від помилкових і 

неправосудних судових рішень (підп. 2.1 п. 2 мотивувальної частини Рішення 

Конституційного Суду України від 8 квітня 2015 р. № 3-рп/2015). Відтак 

породжене пропонованою зміною суттєве обмеження можливості касаційного 

оскарження судового рішення призведе і до обмеження права на справедливий 

судовий розгляд та загрожуватиме суті цього права, що не відповідає ст. 8 

Конституції України.  

Компоненти права на апеляційне та касаційне оскарження рішення суду, 

які перебувають у нерозривному системному зв’язку, є однаково важливими 

для права на судовий захист і не підлягають штучному (механістичному) 

поділу на два окремих (самостійних) права лише тому, що їх реалізація 

відбувається на різних стадіях (у різних інстанціях) розгляду справи. Право на 

апеляційне і на касаційне оскарження судового рішення ґрунтується на раніше 

проголошеному державою обов’язку забезпечити ефективний механізм 

належної та якомога повнішої перевірки законності та обґрунтованості, а також 

справедливості постановленого судового рішення, крім спеціально 

встановлених законом винятків 242, с. 8–9.  

Однак виділення права на касаційне оскарження судового рішення в 

окрему конституційно-правову категорію (на відміну від п. 8 ч. 3 ст. 129 

Основного Закону України) з іншими юридичними ознаками та наслідками 

порівняно з правом на апеляційне оскарження (перегляд) є невиправданим і 
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таким, що порушує вимоги ст. 157 Конституції України. Звісно, особливості 

реалізації цього права для деяких категорій справ можуть і повинні 

встановлюватися процесуальним законодавством, але на підставі та відповідно 

до Конституції України і без посягання на його зміст та обсяг.  

Крім того, М. Мельник наголошує на термінологічній некоректності 

викладу п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України. Якщо у попередній редакції 

цього пункту йшлося про «забезпечення апеляційного та касаційного 

оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом», то у новій 

редакції «забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених 

законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення». Проте 

поняття «перегляд» і «оскарження» не є однопорядковими і не збігаються за 

змістом. Перше позначає процесуальну стадію розгляду справи, друге – лише 

можливість потрапляння судової справи на таку стадію. Це додатково 

підтверджує методологічно помилковий підхід до розуміння різних аспектів 

права на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення в контексті 

положень частини третьої ст. 22 Конституції України, що призведе до 

обмеження права на судовий захист (ст. 55 Основного Закону України) 242, 

с. 8–9.  

IV. Суміжні інститути правосуддя.  

4.1. Вища рада правосуддя. Важливим реформаційним перетворенням 

стала реорганізація Вищої ради юстиції. Про те, що цей орган 

реорганізовується, а не ліквідовується (на відміну від Верховного Суду 

України) свідчать положення п. 16-1 перехідних положень, де зазначається, що 

з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» до утворення Вищої ради правосуддя її 

повноваження здійснює Вища рада юстиції. Вища рада правосуддя 

утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції. До обрання 

(призначення) членів Вищої ради правосуддя цей орган діє у складі членів 

Вищої ради юстиції протягом строку їх повноважень, але які не можуть 
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тривати довше, ніж до 30 квітня 2019 р. Обрання (призначення) членів Вищої 

ради правосуддя здійснюється не пізніше 30 квітня 2019 р.  

Як зазначає І. Бенедисюк, серед рад юстиції, що існують у Європі, 

розрізняють дві основні моделі: 

а) південноєвропейську модель, за якою рада юстиції є конституційним 

органом і виконує основні функції із забезпечення незалежності правосуддя, 

такі як надання рекомендацій щодо призначення суддів або застосування 

заходів дисциплінарної відповідальності; 

б) північноєвропейську модель, за якою ради юстиції мають широкі 

повноваження в адміністративній сфері (нагляд за веденням судового реєстру, 

обігом та зберіганням справ, швидкістю розгляду справ, забезпечення єдності 

судової практики та якості роботи судів тощо), в сфері управління судами і до 

того ж відіграють важливу роль у складанні бюджету судів (участь у підготовці 

бюджету, розподілі і призначенні коштів, нагляд і контроль за витратами 

тощо). 

У багатьох європейських країнах простежується тенденція до 

запозичення певних елементів обох моделей при створенні/реформуванні своїх 

рад юстиції для того, щоб досягти подвійної мети: захистити суддів від будь-

якого втручання в їхню незалежність шляхом призначення, службового 

просування або звільнення, і задовольнити зростаючі потреби сучасного 

судового управління. Зазначені моделі можна назвати змішаними. 

У більшості держав ради юстиції є конституційними органами. У деяких 

країнах, де ради юстиції мають конституційний статус, конституція лише 

вказує на наявність і головну роль цього органу та не містить переліку його 

точного складу або функцій, оскільки ці питання регулюються законом. І все ж 

дедалі більше країн прагнуть урегулювати склад, а іноді й основні функції ради 

юстиції в самій конституції. Таке рішення вважається доцільним для того, щоб 

запобігти можливим спробам звузити компетенції рад юстиції шляхом зміни 

відповідних законів. Цим шляхом пішла й Україна, адже він є найбільш 

доцільним в українських реаліях 12, с. 24.  
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Так, згідно з новою редакцією ст. 131 Конституції передбачається, що в 

Україні діє Вища рада правосуддя, яка: 1) вносить подання про призначення 

судді на посаду; 2) ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи 

прокурором вимог щодо несумісності; 3) розглядає скарги на рішення 

відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді 

чи прокурора; 4) ухвалює рішення про звільнення судді з посади (нове 

повноваження порівняно із Вищою радою юстиції); 5) надає згоду на 

затримання судді чи утримання його під вартою (нове повноваження порівняно 

із Вищою радою юстиції); 6) ухвалює рішення про тимчасове відсторонення 

судді від здійснення правосуддя (нове повноваження порівняно із Вищою 

радою юстиції); 7) вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів 

(нове повноваження порівняно із Вищою радою юстиції); 8) ухвалює рішення 

про переведення судді з одного суду до іншого (нове повноваження порівняно 

із Вищою радою юстиції); 9) здійснює інші повноваження, визначені цією 

Конституцією та законами України.  

На конституційному рівні також встановлено, що міністр юстиції 

України та Генеральний прокурор України припиняють свої повноваження як 

члени Вищої ради юстиції. 

Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 – обирає з’їзд 

суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, 2 – призначає Президент 

України, 2 – обирає Верховна Рада України, 2 – обирає з’їзд адвокатів України, 

2 – обирає всеукраїнська конференція прокурорів, 2 – обирає з’їзд 

представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. 

Порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя 

визначається законом. Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради 

правосуддя за посадою. Строк повноважень обраних (призначених) членів 

Вищої ради правосуддя становить чотири роки. Одна й та ж особа не може 

обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль. 

Член Вищої ради правосуддя не може належати до політичних партій, 

профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати 
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представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади (крім 

посади Голови Верховного Суду), виконувати іншу оплачувану роботу, крім 

наукової, викладацької чи творчої. Член Вищої ради правосуддя має належати 

до правничої професії та відповідати критерію політичної нейтральності. 

Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги до члена Вищої ради 

правосуддя. 

Вища рада правосуддя набуває повноважень за умови обрання 

(призначення) щонайменше 15 її членів, серед яких більшість становлять судді.  

Відповідно до закону в системі правосуддя утворюються органи та 

установи для забезпечення добору суддів, прокурорів, їх професійної 

підготовки, оцінювання, розгляду справ щодо їх дисциплінарної 

відповідальності, фінансового та організаційного забезпечення судів. Верховна 

Рада України протягом 30 днів із дня набрання чинності Законом України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» передає подання 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та відповідні документи про 

обрання суддів безстроково, які не були розглянуті Верховною Радою України, 

до Вищої ради правосуддя для розгляду питання про призначення судді на 

посаду. Матеріали та подання Вищої ради юстиції про призначення суддів 

строком на п’ять років, не розглянуті до дня набрання чинності цим Законом, 

повертаються до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про 

призначення суддів на посади відповідно до Конституції України з 

урахуванням внесених Законом змін.  

4.2. Прокуратура. Ідейною новацією стало те, що інститути адвокатури та 

прокуратури віднесені до сфери правосуддя та закріплені в одному розділі 

Основного Закону, підкреслюючи таким чином рівність сторін обвинувачення 

та захисту у процесі 423, с. 21.  

Конституційна реформа піддала серйозним концептуальним змінам 

правовий статус прокуратури. Передусім окремий розділ VII «Прокуратура» 

підлягає виключенню зі змісту Основного Закону. Натомість законодавець увів 

до розділу VIII «Правосуддя» нову ст. 131-1, яка встановлює, що в Україні діє 
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прокуратура. Така законодавча техніка та закріплення конституційно-

правового статусу прокуратури дає нові підстави для роздумів про місце даного 

органу в системі гілок державної влади. Зокрема, можна припустити, що, 

будучи включеним до системи правосуддя, прокуратура може розглядатись як 

самостійний орган судової влади з автономним статусом.  

Про те, що прокуратура є органом по забезпеченню правосуддя, свідчать 

функції (повноваження), які покладаються на даний орган. Зокрема, 

прокуратура має здійснювати: 1) підтримання публічного обвинувачення в 

суді; 2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 

вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального 

провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями 

органів правопорядку; 3) представництво інтересів держави в суді у виключних 

випадках і в порядку, що визначені законом.  

Крім того, законодавець пролонгував деякі попередні конституційні 

повноваження, що покладалися на прокуратуру. Зокрема, п. 9 розділу XV 

«Перехідні положення» було викладено в новій редакції. У ньому, зокрема, 

зазначається, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних 

законів 4) функцію досудового розслідування до початку функціонування 

органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також 5) функцію 

нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних із 

обмеженням особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про 

створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.  

Фактично прокуратура зведена до центрального органу по забезпеченню 

кримінальної політики держави шляхом здійснення кримінального 

переслідування.  

Як зазначає М. Мельник, наділення прокуратури повноваженням 

здійснювати організацію та процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням, по суті, означає, що на відміну від попереднього 

конституційного регулювання (ст. 121 Конституції України) в оновленому 
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Основному Законі за прокуратурою буде фактично закріплено функцію 

здійснення досудового розслідування. 

Інститут «керівництва досудовим розслідуванням» у вітчизняному 

законодавстві запроваджено Кримінальним процесуальним кодексом України 

2012 р. (далі – КПК України). До цього прокуратура здійснювала передбачену 

п. 3 ст. 121 Конституції функцію «нагляду за додержанням законів органами, 

які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове 

слідство». 

У частині другій ст. 36 КПК України визначено, що прокурор здійснює 

нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у 

формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Крім суто 

наглядових повноважень, прокурор має право здійснювати весь комплекс дій, 

які, власне, і становлять зміст досудового розслідування. Він, зокрема, 

уповноважений: розпочинати досудове розслідування; особисто проводити 

слідчі (розшукові) та процесуальні дії; доручати проведення слідчих 

(розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій відповідним 

оперативним підрозділам; ухвалювати процесуальні рішення, у тому числі 

щодо закриття кримінального провадження та продовження строків 

досудового розслідування; подавати слідчому судді клопотання про 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, 

інших процесуальних дій; повідомляти особі про підозру; складати 

обвинувальний акт; звертатися до суду з обвинувальним актом. 

Можливість здійснення прокуратурою досудового розслідування 

передбачає і функція організації досудового розслідування, яку наразі 

здійснює керівник органу досудового розслідування, адже відповідно до ст. 39 

КПК України він, крім організаційно-розпорядчих повноважень, має право 

«здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому 

повноваженнями слідчого». 

Таким чином, здійснення організації досудового розслідування, 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням дають прокурору 
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можливість самостійно проводити повноцінне досудове розслідування від його 

початку до завершення. Те, що функція організації та процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням не зводиться до нагляду за таким 

розслідуванням, підтверджується також закріпленням за прокуратурою 

повноваження «нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими 

діями органів правопорядку» та «вирішення відповідно до закону інших 

питань під час кримінального провадження» 242, с. 8–9. 

М. Мельник вважає, що закріплення в Конституції України 

повноваження прокуратури здійснювати досудове розслідування негативно 

вплине на інституційну спроможність прокуратури, призведе до зосередження 

у неї двох взаємовиключних функцій – здійснення досудового розслідування 

та нагляду за ним. Поєднання їх із функцією підтримання публічного 

обвинувачення в суді створить конституційні передумови для порушення 

принципу проведення об’єктивного, повного і всебічного досудового 

розслідування, різного роду службових зловживань під час проведення такого 

розслідування, що може призводити до обмеження чи позбавлення 

гарантованих Конституцією України права на захист від обвинувачення, права 

на презумпцію невинуватості, права на судовий захист (статті 55, 59, 62, 63 

Конституції України) 242, с. 8–9.  

Водночас варто звернути увагу на те, що законодавець позбавив 

прокуратуру виконання таких важливих конституційних функцій як, по-перше, 

представництво інтересів громадянина в суді у випадках, визначених законом 

(п. 2 ст. 121); по-друге, нагляд за додержанням прав і свобод людини і 

громадянина, додержанням законів із цих питань органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами 

(п. 5 ст. 121 доповнено згідно із Законом № 2222-IV (2222-15) від 

08.12.2004 р.).  

Попри те, що на таких конституційних нововведеннях уже давно та 

послідовно наполягали європейські інституції (Венеціанська комісія, 
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Парламентська Асамблея Ради Європи), вітчизняні фахівці їх сприймають 

неоднозначно.  

Так, на думку І. Сліденка, позбавляючи прокуратуру названих вище 

функцій, громадяни фактично позбавляються однієї з інституційних гарантій 

прав і свобод. З формальної точки зору такий підхід суперечить частині п’ятій 

ст. 55 Конституції України, де зазначено: «Кожен має право будь-якими не 

забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і 

протиправних посягань», а отже, статтям  22 та 157 Конституції України, які не 

допускають звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод 244.  

С. Прилуцький вбачає, що, позбавивши прокуратуру цих функцій, 

законодавець передусім значно обмежив раніше гарантовані конституційні 

права громадян на правовий захист та обстоювання державного інтересу. 

Засоби та механізми прокурорського реагування на виявлені порушення 

публічних інтересів могли бути важливим і цінним інструментом, зокрема, для 

оперативного досудового врегулювання спорів. Позиція вченого ґрунтується на 

тій думці, що іноді порушене, але не захищене приватне право людини завдає 

більшої шкоди суспільним інтересам (моральності, публічним правам та 

свободам, загальнолюдським цінностям тощо), аніж приватній особі, яка не 

завжди наполягає на захисті своїх прав та інтересів296, с. 121–124. 

Так вважає і Л. Москвич. На її думку, нелогічно позбавляти прокуратуру 

функції нагляду за додержанням закону під час виконання судових рішень у 

кримінальних справах, оскільки прокурор є на стадіях досудового та судового 

кримінального провадження, але він усувається на стадії виконання 

вироку224, с. 46–47.  

Згідно з частинами третьою–п’ятою ст. 131-1 на конституційному рівні 

закріплюються ключові положення правового статусу глави прокурорської 

системи. Зокрема, Конституція встановлює, що прокуратуру в Україні очолює 

Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за 

згодою Верховної Ради України Президент України. 
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Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна 

і та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки 

поспіль. Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється 

виключно у випадках і з підстав, визначених Конституцією та законом. 

У попередньому висновку до законопроекту М. Мельник звертав увагу на 

те, що у поданій суб’єктом законодавчої ініціативи редакції Верховна Рада 

України фактично позбавляється права висловлювати недовіру Генеральному 

прокуророві України, що дотепер мало наслідком його відставку з посади (п. 25 

ч. 1 ст. 85, ч. 1 ст. 122 Конституції України; ч. 3 пропонованої законопроектом 

для доповнення Конституції України ст. 131-1). При цьому стверджується, що 

це робиться «з метою усунення політичного впливу на Генерального 

прокурора» 286.  

Однак, на думку судді Конституційного Суду України, ця конституційна 

новела не спроможна усунути політичний вплив на Генерального прокурора 

України, оскільки й надалі механізм його призначення на посаду та звільнення 

з посади лишається політичним. Як і сьогодні, прийняття рішення про 

призначення на посаду та звільнення з посади Генерального прокурора 

залежатиме від волі двох політичних суб’єктів – Президента та Верховної Ради 

України242, с. 8–9. 

У своїй окремій думці М. Мельник доводив, що виключення з переліку 

повноважень Верховної Ради права висловлювати недовіру Генеральному 

прокурору різко зменшить політичний вплив на нього з боку парламенту, 

автоматично збільшуючи політичні важелі впливу Президента України. Адже, 

якщо за Конституцією право глави держави ініціювати як призначення на 

посаду Генерального прокурора України, так і його дострокове звільнення з 

посади урівноважувалося правом парламенту на висловлення йому недовіри, то 

згідно з запропонованими в законопроекті змінами ініціювати дострокове 

звільнення Генерального прокурора зможе виключно Президент України. 

Таким чином, істотної зміни зазнає лише баланс політичного впливу на 

Генерального прокурора. Він беззастережно буде зорієнтований виключно на 
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Президента України, без ініціативи якого дострокове звільнення його з посади 

буде неможливим. Верховна Рада України, навіть за умови систематичного 

нехтування Генеральним прокурором своїми обов’язками чи очевидного 

зловживання ним своїм службовим становищем, не зможе за власною 

ініціативою розглянути питання про його звільнення з посади. 

Виходячи з цього, М. Мельник робив висновок, що реалізація 

пропонованої зміни до Конституції України звузить можливості парламенту 

щодо здійснення демократичного контролю у правоохоронній сфері зменшить 

гарантії незалежності прокуратури, зумовить додаткові ризики політизації 

правосуддя, до системи якого вона входитиме. Політичний вплив на 

Генерального прокурора стане більш концентрованим, а сам він – ще більш 

політично залежним, що негативно відобразиться на виконані прокуратурою 

своїх завдань щодо захисту прав і свобод людини і громадянина 242, с. 8–9. 

Реагуючи на критичні зауваження стосовно можливого дисбалансу в 

сфері політичного контролю за діяльністю Генерального прокурора, 

законодавець змінив попередні формулювання, подані у законопроекті. 

Відповідно, нині п. 25 частини першої ст. 85 Закону України «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя)» викладений у такій редакції: 

«До повноважень Верховної Ради України належить: … 25) надання згоди на 

призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України 

Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що 

має наслідком його відставку з посади» 116. Отже, за парламентом і надалі 

зберігатиметься самостійність у контролі за прокурорським відомством.  

Водночас у наукових колах наведена позиція не є безспірною. Зокрема, 

на думку Л. Москвич, статус прокуратури в системі судової влади вимагає 

більших гарантій її незалежності, у тому числі політичної. Тому вчена не 

підтримує збереження інституту недовіри Генеральному прокурору України, 

оскільки він, з її погляду, ламає всю концепцію трансформації прокуратури з 

політичного інституту на інститут забезпечення правосуддя. 
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Із застереженням ставиться Л. Москвич і до обмеження представницької 

функції прокуратури. Підтримуючи загалом ідею перекладення функції захисту 

прав та інтересів людини на адвокатуру, зазначає вона, водночас маємо сумнів 

стосовно того, чи не залишаться поза межами правової допомоги, у тому числі 

державної, жителі районних центрів і сіл. Чи здатна адвокатура забезпечити 

належну якість правової допомоги, зокрема безоплатної, на всій території 

держави? Чи не створить обмеження представницької функції прокуратури 

перешкоди в доступності правосуддя? Потенційний ризик у цьому є доволі 

значним 123.  

4.3. Адвокатура. Новелою Конституції стала ст. 131-2, яка визначила 

конституційно-правовий статус адвокатури. Дана норма встановлює, що для 

надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Примітно, 

що Конституція відносить адвокатуру (як і прокуратуру) до системи 

правосуддя. При цьому адвокатурі гарантується її незалежність, що дає 

підстави говорити про формування принципу незалежності адвокатури як 

одного з визначальних конституційних принципів її діяльності. Водночас 

встановлюється, що засади організації адвокатури та здійснення адвокатської 

діяльності в Україні визначаються законом.  

Поряд з тим на конституційному рівні закріплено адвокатську монополію 

на діяльність у сфері судочинства. Зокрема, імперативно встановлено, що 

виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист 

від кримінального обвинувачення.  

З цього правила допускаються незначні винятки. Так, закріплюється, що 

законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у 

1) трудових спорах; 2) спорах щодо захисту соціальних прав; 3) щодо виборів 

та референдумів; 4) у малозначних спорах, а також 5) стосовно представництва 

малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи 

дієздатність яких обмежена.  
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Згідно з двома Висновками Конституційного Суду України послідовно 

стверджувалося, що запровадження адвокатської монополії не передбачає 

скасування чи обмеження прав та свобод людини і громадянина 43; 44. 

Проте у своїх окремих думках Судді Конституційного Суду України 

І. Сліденко та С. Вдовіченко зазначили, що Конституційний Суд відмовився від 

власної практики, не навівши ніякої мотивації для такої відмови, хоча мав би 

докладніше обґрунтувати свою позицію.  

На додаток І. Сліденко вказав на те, що, обмежуючи осіб у праві вибору 

захисника, зазначене положення прямо суперечить частині першій ст. 59 

Конституції України, а отже, статтям 22 і 57 Конституції України, які не 

допускають звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. І. Сліденко 

аргументував власну позицію тим, що наділення виключно адвоката правом 

представництва іншої особи в суді, а також захисту від кримінального 

обвинувачення є звуженням права, передбаченого частиною першою ст. 59 

Конституції України: «кожен є вільним у виборі захисника своїх прав», 

оскільки в першому випадку право обмежене, а в другому – ні. І, крім того, у 

разі прийняття цієї норми Конституція міститиме дві норми, які регулюють 

одні й ті ж суспільні відносини, протилежно. Це, у свою чергу, призведе до 

контрадикції норм та їх конкуренції, зробить Конституцію внутрішньо 

суперечливим актом 244. 

Судді Конституційного Суду України М. Гультай і С. Сас також прямо 

висловились проти обмеження права на правову допомогу і права на вільний 

вибір захисника своїх прав. Зокрема, у своїй окремій думці суддя С. Сас 

зазначив: «Практичний аспект реалізації права на правову допомогу у варіанті, 

запропонованому законопроектом, полягає в недоступності послуг адвоката 

для широких верств населення. Запровадження монополії на представництво 

інтересів особи в суді виключно адвокатами спрямоване на обмеження 

конституційного права особи на вільний вибір захисника своїх прав» 243. 

Аналогічну позицію висловив у своїй окремій думці і суддя М. Гультай: 

«Вважаю, що звуження змісту конституційного права кожного на правову 
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допомогу через виключення ч. 2 ст. 59 Основного Закону України є 

обмеженням прав і свобод людини і громадянина в аспекті встановлених у ч. 1 

ст. 157 Конституції України вимог» 241.  

Також проти закріплення монополії адвокатури на рівні Конституції 

виступила неформальна коаліція правозахисних організацій – Українська 

Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, Центр 

громадянських свобод, Amnesty International в Україні та ін. Як наголосила 

М. Ставнійчук, з аргументацією правозахисників важко не погодитися. 

Починаючи з того, що українська адвокатура ще не досягла рівня розвитку, на 

кшталт bar association, та високого авторитету в суспільстві для того, щоб 

отримати монопольне право на участь у судових процесах, і закінчуючи тим, 

що цілком імовірними є такі негативні наслідки цього нововведення, як істотне 

зменшення доступу до правосуддя широких верств населення та підвищення 

залежності адвокатів від керівництва адвокатури, а відтак – поява можливості 

впливати на адвокатів, які захищають представників опозиції, журналістів, що 

критикують владу, правозахисників 355.  

На фоні таких конституційних змін юридична спільнота розподілилася на 

два табори – pro- та contra- монополії адвокатури. Одні вважають такі новації 

ледве не рейдерством, інші – запорукою гарантованої якості послуг адвоката. 

Водночас сторони доводять свою позицію переважно від супротивного, не 

пояснюючи, чому має бути так, а не інакше, яка від цього буде користь і чому 

саме тепер це потрібно робити, а найголовніше – чому саме імперативним 

способом?  

О. Яким’як спробував виокремити основні аргументи прихильників обох 

підходів. 

Аргументи проти монополії:  

1. Перетворення на обов’язок для громадянина того, що до цього часу 

було однією з можливостей, а відтак звуження кола цих можливостей. Як 

справедливо зауважують автори цього твердження, потрібно виходити з того, 
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чи буде наділення монопольними повноваженнями адвокатів слугувати захисту 

прав людини.  

2. Підвищення залежності адвокатів від керівництва адвокатури під 

загрозою втрати доступу до професії. Тому монополія адвокатури, 

запроваджена тепер і в такий спосіб, може мати негативний вплив на стан самої 

адвокатури та призвести до стагнації розвитку правової системи. 

3. Позбавлення широких верств населення доступу до правосуддя. 

Неминуче подорожчання послуг у випадку відсутності необхідних коштів у 

бюджеті призведе до зменшення в рази кількості людей, яким надаватиметься 

безоплатна правова допомога. Рівень розвитку адвокатури та суспільства не дає 

змоги монетизувати будь-яку відповідальність. У такому випадку адвокати 

могли б розраховувати на гонорар після і у випадку стягнення матеріальної 

компенсації з винуватої сторони, чи то приватна особа або організація, 

посадовець, державний орган чи держава. Крім того, держава сама позбавляє 

себе права адекватно реагувати на потреби суспільства, використовуючи 

послуги параюристів та інших структур, які здатні надавати правову допомогу, 

що лише підтверджують винятки в запропонованій ст. 131-2. 

4. Відсутність у світі прецедентів встановлення на рівні Основного 

Закону держави монополії недержавної організації на надання послуг 

суспільству. З цим фактом погоджуються і прихильники адвокатської 

монополії. Якщо ніхто цього так не робив, то, напевно, в цьому є якийсь сенс. 

Багато хто вважає, що на сьогодні українська адвокатура перебуває на такому 

рівні розвитку, який не дає змоги гарантувати надання якісних правових 

послуг466, с. 46–47. 

Аргументи за монополію: 

1. Це взагалі не монополія, а специфічний допуск до професії. Всі 

юристи, що займаються юридичною практикою чи працюють за наймом, 

зможуть скористатися введеним спрощеним механізмом отримання 

адвокатського свідоцтва і таке отримання не буде фінансово обтяжливим. 
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2. Монополія приведе до збільшення кількості професіоналів в 

адвокатській професії. Збільшення кількості адвокатів відбудеться через 

отримання статусу адвоката більшістю практикуючих юристів для можливості 

представляти клієнтів у судах. При цьому більша кількість адвокатів підвищить 

конкуренцію та професійні стандарти, і це дасть змогу громадянам вибрати 

собі захисника як мінімум не гіршого, ніж тепер. 

3. Підвищення якості адвокатських послуг і морально-етичного рівня 

адвокатів. Це має відбутися через страх втратити право займатись 

адвокатською практикою у зв’язку з неналежною кваліфікацією чи 

порушенням адвокатської етики за рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури.  

На думку О. Яким’яка, це сумнівна мотивація, яка водночас може 

використовуватись як елемент впливу на адвоката 466, с. 46–47.  

Слід зазначити, що практичне впровадження цих новацій 

відбуватиметься поетапно. Так, згідно з п. 11 розділу XV «Перехідні 

положення» представництво відповідно до п. 3 частини першої ст. 131-1 та 

ст. 131-2 Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному 

Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 р., у судах 

апеляційної інстанції – здійснюватиметься з 1 січня 2018 р., у судах першої 

інстанції – з 1 січня 2019 р. Представництво органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами 

здійснюватиметься з 1 січня 2020 р. Представництво в суді у провадженнях, 

розпочатих до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)», здійснюватиметься за правилами, які 

діяли до набрання ним чинності, – до ухвалення у відповідних справах 

остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню.  

V. Конституційний Суд України.  

5.1. Загальні питання конституційно-правового статусу. Зміни Основного 

Закону серйозно торкнулись і конституційної юстиції. Варто звернути увагу на 

те, що за логікою Конституції України 1996 р. розділ VIII «Правосуддя» і 
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розділ XII «Конституційний Суд України» були пов’язані між собою та 

співвідносились як загальне та конкретне. Це давало підстави говорити про 

намагання законодавця запровадити конституційно-правову єдність судової 

влади незалежно від форми судочинства. Водночас зміни, внесені до 

розділу VIII «Правосуддя» Конституції України в редакції 2016 р., 

максимально відмежували питання організації та діяльності конституційної 

юрисдикції від загальної системи правосуддя. Як зазначає з цього приводу 

О. Філатов, Конституційний Суд України виокремлюється як самостійна та 

повністю відмінна від системи судів інституція 423, с. 21.  

Для прикладу, у попередній редакції у частині третій ст. 124 

передбачалося, що судочинство здійснюється Конституційним Судом України 

та судами загальної юрисдикції, водночас у новій редакції (ч. 5 ст. 126) такого 

положення немає.  

Раніше у частині четвертій ст. 126 передбачала, що судді обіймають 

посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які 

призначаються на посаду судді вперше, в новій же редакції говориться лише 

про те, що суддя обіймає посаду безстроково. Водночас згідно з новою 

редакцією ст. 148 суддя Конституційного Суду України призначається на 

дев’ять років без права бути призначеним повторно. Тобто на суддів 

Конституційного Суду України не поширюється гарантія їх незмінюваності та 

загальний механізм набуття суддівських повноважень. Нагадаємо, що згідно  з 

частинами першою–другою ст. 148 Конституції України 2016 р. до складу 

Конституційного Суду України входять 18 суддів Конституційного Суду 

України. Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України 

призначають по 6 суддів Конституційного Суду України. 

Раніше частиною першою ст. 128 встановлювалося, що перше 

призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років здійснюється 

Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду 

України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, 

встановленому законом. На сьогодні встановлено, що призначення на посаду 
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судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя 

в порядку, встановленому законом (ч. 1 ст. 128). Таке формулювання чітко 

відмежовує правовий статус суддів загальних судів від суддів Конституційного 

Суду України, які мають особливий порядок набуття повноважень та вступу на 

посаду, особливий порядок відповідальності та звільнення з посади. 

Фактично, як це було й раніше, законодавець лише підтвердив, що 

професійні судді загальних судів та судді Конституційного Суду України 

мають різний правовий статус.  

Загалом механізм формування складу Конституційного Суду України, 

відповідно до якого протилежні гілки влади у рівних квотах призначають своїх 

суддів, більшою мірою нагадує третейську чи арбітражну установу. Водночас 

потрібно зазначити й те, що законодавець все ж таки зберіг певний зв’язок між 

системою загальних судів і Конституційним Судом України, власне, через 

механізм формування складу цього органу. Ще раз нагадаємо, що, як і раніше, 

з’їзд суддів України як найвищий орган суддівського самоврядування має 

призначати третину складу (шість суддів) Конституційного Суду України. 

На думку судді Конституційного Суду України у відставці П. Стецюка, 

збереження без змін існуючої системи формування Конституційного Суду є 

найбільшим недоліком (чи радше – невиправданим суспільним очікуванням 

щодо змін на краще). Встановлений 20 років тому порядок формування 

Конституційного Суду шляхом призначення Президентом, Верховною Радою 

та з’їздом суддів України «по шість суддів Конституційного Суду України» – 

не виправдав очікуваних позитивних надій. Цей порядок жодним чином не 

забезпечив так званого рівного представництва інтересів різних гілок влади в 

єдиному органі конституційної юрисдикції, не убезпечив його від надмірної 

політизації самої процедури призначення суддів і фактично залишив поза 

процесом призначення суддями Конституційного Суду науковців, зокрема 

вчених-конституціоналістів 360, с. 99.  

Водночас група експертів Центру Разумкова вбачає, що новели про 

вилучення з розділу «Правосуддя» згадки про Конституційний Суд України, 
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який має специфічні повноваження і статус, що не «вписуються» у традиційне 

розуміння правосуддя, заслуговують на підтримку. Експерти вважають 

правильним, що зі ст. 124 Конституції України вилучено таке положення: 

«судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами 

загальної юрисдикції», оскільки Конституційним Судом України 

«судочинство» не здійснювалося раніше і не здійснюватиметься в 

майбутньому. 

Зміни щодо Конституційного Суду України внесено не тільки у так 

званий базовий розділ Основного Закону (розділ ХІІ «Конституційний Суд 

України»), а й майже до половини всіх інших конституційних розділів. Ці 

зміни охопили також розділ ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина», розділ ІV «Верховна Рада України», розділ V «Президент 

України», розділ VІІІ «Правосуддя» та розділ ХV «Перехідні положення».  

При цьому безпосередньо в розділі ХІІ «Конституційний Суд України» 

змін зазнали всі без винятку його статті (статті 147, 148, 149, 150, 151, 152 та 

153 Конституції), а сам розділ доповнено ще чотирма новими статтями – 148-1, 

149-1, 151-1 та 151-2. Проте визначальним у цьому процесі є не стільки 

механічна (зовнішня) зміна архітектоніки відповідних конституційних 

положень, як їх сутнісне наповнення, аналіз якого може наблизити до 

розуміння справжньої мети конституційних змін та можливих перспектив 

розвитку інституту конституційного контролю в Україні як такого 310, с. 5, 8–

9.  

Однією із серйозних концептуальних новацій, які торкнулися статусу 

Конституційного Суду України, стало позбавлення його виключної ролі як 

єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні (ч. 1 ст. 147 Конституції 

України 1996 р.). 

На думку М. Мельника, мета такої зміни є незрозумілою з огляду на 

специфіку статусу Конституційного Суду України, який завдяки своїй 

виключній компетенції (здійснювати конституційну юрисдикцію) забезпечує 

утвердження Конституції України, реалізацію конституційних принципів 
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поділу влади та верховенства права, захисту прав та свобод людини і 

громадянина. Зазначене конституційне положення відображає той вибір, який 

було зроблено при прийнятті Конституції України у 1996 р. на користь 

впровадження спеціалізованої конституційної юстиції, що ґрунтується на 

визнанні її більшої ефективності порівняно з іншими моделями 

конституційного контролю (особливо в умовах вітчизняної системи організації 

державної влади). 

Виключення зазначеного положення з тексту Конституції України може 

призвести до зміни національної моделі конституційного судочинства, 

некоректного розуміння змісту такої конституційної зміни суб’єктами 

правозастосування, у тому числі судами загальної юрисдикції, та спричинити 

дублювання повноважень цих судів і Конституційного Суду України. 

Як відомо, здійснення конституційного контролю судами загальної 

юрисдикції є поширеною практикою у багатьох демократичних державах світу. 

Проте вона переважно має місце за відсутності спеціалізованого органу 

конституційного контролю або ж, як виняток, в умовах особливих, історично 

сформованих обставин. 

Таке раптове та науково необґрунтоване позбавлення Конституційного 

Суду України статусу єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні у 

поєднанні з іншими змінами до Основного Закону України створює 

передумови для підміни судами загальної юрисдикції виключних повноважень 

Конституційного Суду України, а відтак і зменшення рівня захисту 

конституційних прав та свобод людини і громадянина, що суперечить ст. 157 

Конституції України. 

Поряд з тим гарантії статусу Конституційного Суду України як єдиного 

органу конституційної юрисдикції в Україні, закріплені у частині першій 

ст. 147 Конституції України, суттєво звужували межі гіпотетичного порушення 

його компетенції. Однак після виключення зазначеного конституційного 

положення таких гарантій більше не існуватиме. Відтак це може призвести 

(особливо в довгостроковій перспективі) до додаткової правової 
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невизначеності в частині конституційного праворозуміння, спричинити 

збільшення випадків виходу судами загальної юрисдикції за межі їхньої 

компетенції, створити додаткові перешкоди для належної реалізації виключних 

завдань конституційної юстиції, а в підсумку – до обмеження прав та свобод 

людини і громадянина 242, с. 8–9. 

Проте, на думку П. Стецюка, як свідчить практика діяльності 

Конституційного Суду, з усіх його повноважень найбільш вразливим було саме 

«тлумачення законів». Вдаючись до такої дії, єдиному органу конституційної 

юрисдикції не завжди вдавалося чітко дотриматися лінії розмежування 

(кордону) між самим тлумаченням та фактичним створенням нової норми. Такі 

ситуації часто могли спричинити розбалансування усталеної системи правового 

регулювання відповідних суспільних відносин. Прикладів останнього більш 

ніж достатньо. Можна пригадати, зокрема, такі рішення Конституційного Суду, 

як у справах за конституційним зверненням АТ «Страхова компанія «Аванте», 

за конституційним зверненням приватного підприємства «ІКІО», за 

конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо офіційного 

тлумачення положень частини другої ст. 136, частини третьої ст. 141 

Конституції України, абз. 1 частини другої ст. 14 Закону України «Про вибори 

депутатів» та ін.  

На негативні наслідки можливої реалізації таких рішень єдиного органу 

конституційної юрисдикції неодноразово звертали увагу і самі судді 

Конституційного Суду у своїх окремих думках. Можливо, саме тому такого 

повноваження [право органу конституційного контролю тлумачити закони] 

майже немає в сучасній європейській практиці.  

Натомість зарубіжні країни мають інститут «конституційної скарги», 

який до внесених конституційних змін не був передбачений українським 

законодавством. Його «прихована форма» (можливість тлумачення правових 

норм за зверненням громадян на основі реалізації положень ст. 94 Закону 

України «Про Конституційний Суд України») була доволі складною для 

реалізації, нормативно до кінця не виписаною і часто – просто не реалізувалася 
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Конституційним Судом з причин, далеких від об’єктивного характеру 360, 

с. 97–98.  

Згідно із частиною другою ст. 147 Основного Закону встановлено, що 

діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах: 

1) верховенства права, 2) незалежності, 3) колегіальності, 4) гласності, 

5) обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень i висновків. 

Відповідно до такого конституційного регулювання можна зробити висновок, 

що основні засади судочинства, які спеціально закріплені у частині другій 

ст. 129 Конституції України, не поширюються на діяльність Конституційного 

Суду України. 

Крім того, деякі принципи діяльності Конституційного Суду України 

деталізуються в окремих статтях Конституції. Зокрема, принцип 

обґрунтованості та обов’язковості ухвалених Судом рішень i висновків 

деталізується у ст. 151-2, де зазначається, що рішення та висновки, ухвалені 

Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть 

бути оскаржені. 

Відповідно до ст. 153 встановлено, що порядок організації та діяльності 

Конституційного Суду України, статус суддів Суду, підстави і порядок 

звернення до Суду, процедура розгляду ним справ і виконання рішень Суду 

визначаються Конституцією України та законом. Щодо цього варто лише 

констатувати, що організаційні та процедурні аспекти конституційної 

юрисдикції підлягають строгому законодавчому регулюванню. 

Новелою Основного Закону стало і питання фінансового та матеріально-

технічного забезпечення Конституційного Суду України. Так, згідно зі ст. 148-

1 встановлено, що держава забезпечує фінансування та належні умови для 

діяльності Конституційного Суду України. У Державному бюджеті України 

окремо визначаються видатки на діяльність Суду з урахуванням пропозицій 

його Голови. Розмір винагороди судді Конституційного Суду України 

встановлюється законом про Конституційний Суд України.  
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5.2. Функції. Згідно з частиною другою ст. 147 на Конституційний Суд 

України покладається вирішення питання про відповідність Конституції 

України законів України та у передбачених Конституцією випадках інших 

актів, здійснення офіційного тлумачення Конституції України, а також інші 

повноваження відповідно до Конституції. 

Новелою стала ст. 151-1, відповідно до якої на Конституційний Суд 

України покладено нову функцію з вирішення питання про відповідність 

Конституції України (конституційність) закону України за конституційною 

скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в 

її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга 

може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту 

вичерпано. 

У зв’язку із запровадженням інституту індивідуальної конституційної 

скарги ст. 55 Конституції України доповнено новою частиною такого змісту: 

«Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до 

Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та 

у порядку, визначеному законом». 

У такому підході конституцієдавця простежується певна аналогія між 

правовим механізмом звернення особи до Європейського суду з прав людини з 

метою захисту основоположних прав та свобод. Поряд з тим виникає 

застереження, що звернення до Конституційного Суду України набуває 

характеру нового засобу юридичного захисту, а відповідно може стати 

обов’язковим перед зверненням до міжнародних судових установ. Наприклад, 

звернення до Конституційного Суду України фактично може стати ще одним 

додатковим етапом у процедурі захисту особою порушених прав, 

непроходження якого стане перешкодою для звернення до Європейського суду 

з прав людини.  

На думку експертів Центру Разумкова, ідея запровадження інституту 

конституційної скарги в Україні є загалом прогресивною, відповідає загальним 

тенденціям розвитку європейського конституціоналізму та головному 
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призначенню сучасного конституційного контролю – захисту прав і свобод 

людини. Вона органічно вписується також в існуючу національну 

конституційно-правову систему, оскільки завданням Конституційного Суду 

України є «забезпечення верховенства Конституції України (ст. 1 Закону 

України «Про Конституційний Суд України» (2017 р.) 119), а «права і 

свободи людини та їх гарантії» повинні визначати зміст і спрямованість 

діяльності Української держави (ч. 2 ст. 3 Конституції України). 

Запровадження конституційної скарги підсилюється і тим фактом, що 

попередня «прихована» форма конституційної скарги (можливість тлумачення 

правових норм за зверненням громадян на основі реалізації положень ст. 94 

Закону України «Про Конституційний Суд України») – була надзвичайно 

складною у своїй реалізації та нормативно до кінця не врегульованою 310, с. 5, 

8–9.  
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3.4. Імплементаційна конституціоналізація  

процесу асоціації України з Європейським Союзом  

  

3.4.1 Конституційне закріплення проєвропейського вектору 

зовнішньополітичної діяльності України. Імплементаційна 

конституціоналізація передбачає всю сукупність заходів щодо реформування 

конституційного законодавства з метою створення належних конституційних 

засад для імплементації (забезпечення дії та реалізації) положень Угоди про 

асоціацію до національного правопорядку України. Саме за допомогою цих 

засобів реалізується установчий аспект первинної конституціоналізації процесу 

асоціації України з ЄС. 

Передусім слід зазначити, що в доктрині під імплементацією розуміється 

процес входження норм міжнародного права у національне законодавство 

(буквально термін «імплементація» означає «здійснення»). Сутність цього 

процесу виявляється у змісті тієї діяльності, до якої вдається держава з метою 

реалізації своїх міжнародних зобов’язань. У концентрованому вигляді ця 

діяльність може бути охарактеризована як: а) правотворча; б) організаційна та 

оперативно-виконавча; в) контрольна 192, с. 134. Тобто, по суті, 

імплементація не обмежується виключно ухваленням правових актів, а 

охоплює весь комплекс заходів, спрямованих на визнання юридичної сили та 

організаційне забезпечення здійснення норм міжнародного права в 

національній правовій системі 389, с. 7.  

Методологічною і водночас нормативною основою імплементації 

міжнародного права до права внутрішньодержавного є сукупність норм, 

розроблених міжнародним співтовариством з метою регламентації права 

міжнародних договорів 181, с. 236. Так, згідно з Віденською конвенцією про 

право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р.: кожен чинний 

міжнародний договір є обов’язковим для його учасників і має добросовісно 

виконуватися – pacta sunt servanda (ст. 26); держава-учасниця не може 

посилатися на положення внутрішнього права для виправдання невиконання 
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нею договору (ст. 27); за згодою сторін, поряд із текстом міжнародного 

договору, до уваги може братися практика його застосування і тлумачення 

(ст. 31 (3)) 
26

.  

У спеціальній літературі прийнято умовно розрізняти два принципові 

способи імплементації: трансформацію (рецепцію, адаптацію тощо) та 

інкорпорацію, кожен із яких залежно від тієї чи іншої школи права може 

наділятися різним змістом 72, с. 18. Загалом трансформація в широкому 

розумінні являє собою спосіб здійснення міжнародного права шляхом видання 

державою внутрішніх нормативних актів (законів, актів ратифікації, 

адміністративних постанов тощо) та забезпечення виконання нею своїх 

міжнародних зобов’язань 232, с. 16. При цьому слід враховувати, що в 

процесі трансформації норма міжнародного права не перетворюється на 

національну – вона продовжує зберігати свій статус. А от її змісту – правилу 

поведінки надається статус норми національного права. Отже, як слушно 

зазначає М. Баймуратов, термін «трансформація» має умовний характер, 

оскільки йдеться не про перетворення міжнародно-правових норм на 

внутрішньодержавні приписи, а про цілу низку заходів, що застосовуються 

державою з метою забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань у 

межах національної території 181, с. 237–240.  

Другим способом імплементації є інкорпорація, під якою розуміється 

процес включення міжнародно-правової норми у внутрішнє право, що може 

відбуватися або в силу самого факту ратифікації міжнародного договору, або 

шляхом видання національного нормативного акта, в якому у відповідній 

формі відображається зміст договору.  

Наведені способи імплементації дають змогу не лише належним чином 

ввести норми міжнародного права до внутрішнього права держав, а й сприяють 

розв’язанню конфліктів між двома системами права, які можуть виникати в 

процесі правозастосування 181, с. 242.  

                                                
26 Україна ратифікувала Віденську конвенцію про право міжнародних договорів 14 травня 1986 p., коли вона 

ще була у складі СРСР 413. 
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У контексті нашого дослідження слід також брати до уваги той факт, що 

хоча відносини між Україною та ЄС лежать у площині міжнародно-правового 

регулювання, все ж таки право ЄС є особливою правовою системою 

наднаціонального характеру із притаманними їй специфічними інструментами 

та механізмами правової інтеграції. Ці інструменти використовуються не тільки 

всередині ЄС – між його державами-членами, а й транспонуються на 

зовнішньополітичну сферу, на відносини ЄС із третіми країнами. Яскравим 

прикладом останнього можуть слугувати положення угод про асоціацію про 

необхідність адаптації національного законодавства третіх країн до acquis ЄС, а 

також способи, за допомогою яких Союз заохочує такі гармонізаційні заходи. 

Ці особливості накладають свій відбиток і на процес імплементації 

міжнародно-правових зобов’язань, закріплених в асоціативних угодах між ЄС 

та країнами-партнерами, що потрібно брати до уваги під час розробки правових 

та організаційних заходів у сфері імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. 

Вбачається, що імплементаційний аспект конституціоналізації 

асоціативних відносин України з ЄС можна проаналізувати на основі двох 

ключових показників, які є визначальними для здійснення цього процесу: 

конституційних засад зовнішньополітичної діяльності України (зокрема, 

закріплення на рівні Основного Закону зовнішньополітичного курсу держави) 

та конституційних положень щодо імплементації міжнародних договорів у 

національний правопорядок.  

Щодо першого показника – як видається, встановлення на рівні 

Основного Закону конституційних засад зовнішньополітичної діяльності 

України має відбуватися через закріплення проєвропейського 

зовнішньополітичного курсу держави, оскільки такий підхід є передумовою та 

своєрідною конституційно-правовою гарантією наступності і послідовності у 

проведенні всіх подальших імплементаційних заходів у сфері 

конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС.  
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Загалом загальні засади участі України у зовнішньополітичних 

відносинах визначені в ст. 18 Конституції України, згідно з якою 

зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її 

національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і 

взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.  

Проте, як свідчить попередній досвід, визначення Україною конкретного 

зовнішньополітичного курсу великою мірою залежить від політичних 

уподобань тієї чи іншої політичної сили, яка перебуває при владі. Зокрема, до 

2004 р. в основу регіонального співробітництва України була покладена так 

звана політика багатовекторного балансування між європейськими та 

євразійськими інтеграційними напрямами. Після Помаранчевої революції 

Україна позиціонувала пріоритет європейського вектора інтеграції. Однак з 

приходом до влади Президента В. Януковича зовнішньополітичні орієнтири 

України знову розбалансувались, що проявилось, з одного боку, в продовженні 

підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, а з другого – в активізації 

зовнішньополітичних відносин із Російською Федерацією і, відповідно, 

поверненні на порядок денний питання про залучення України до євразійських 

інтеграційних проектів. Під тиском з боку останньої Президент відмовився від 

запланованого підписання Угоди про асоціацію, що викликало обурення 

значної частини українського суспільства та у кінцевому підсумку призвело до 

трагічних подій на Майдані Незалежності у 2013–2014 рр.  

У Декларації про державний суверенітет України 1990 р. визначається, 

що «Українська РСР виступає рівноправним учасником міжнародного 

спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної 

безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та 

європейських структурах (курсив наш. – О. С.)». Але, як відомо, Декларація 

про державний суверенітет України є не юридичним, а політичним актом.  

Положення щодо європейського спрямування зовнішньополітичного 

курсу держави міститься також у Законі України «Про засади внутрішньої і 
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зовнішньої політики» від 1 липня 2010 р. Зокрема, у п. 12 ст. 11 цього Закону 

встановлюється, що однією із засад зовнішньої політики України є 

забезпечення її інтеграції в європейський політичний, економічний і правовий 

простір з метою набуття членства в Європейському Союзі.  

Проте, як свідчить попередня практика, мінливість політичної ситуації в 

країні може зумовити відповідні законодавчі зміни. Поряд з тим виконання 

положень Угоди про асоціацію в силу її масштабності і комплексного 

характеру потребує послідовності як у внутрішньодержавній, так і в 

зовнішньополітичній сферах діяльності України. Саме тому вбачається, що 

закріплення на конституційному рівні проєвропейського зовнішньополітичного 

курсу держави дало б змогу гарантувати значно більшу стабільність і 

забезпечити необхідне правове наступництво, незалежно від ротації політичних 

еліт та їх зовнішньополітичних пріоритетів. З огляду на цілі та завдання Угоди 

про асоціацію таке наступництво є необхідною передумовою ефективності 

будь-яких імплементаційних заходів із конституціоналізації асоціативних 

відносин між Україною та ЄС.  

3.4.2 Конституційні положення щодо імплементації міжнародних 

договорів у національний правопорядок та їх вплив на впровадження Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС. Стосовно другого показника 

імплементаційної конституціоналізації – положень Конституції України щодо 

імплементації міжнародних договорів у національний правопорядок однією з 

проблем, яка потребує вирішення на конституційному рівні, є питання 

співвідношення внутрішньодержавного та міжнародного права. Відомо, що 

джерелами права, в яких містяться норми останнього, є, зокрема, міжнародні 

договори, загальновизнані норми та принципи міжнародного права, 

міжнародно-правовий звичай. Водночас з огляду на договірну природу 

асоціативних відносин між Україною та ЄС у контексті нашого дослідження 

першочерговим є визначення статусу саме міжнародного договору в 

національній системі права.  
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Як відомо, дія міжнародних договорів у внутрішньому праві залежить від 

того, якої концепції співвідношення між національним і міжнародним правом 

дотримується та чи інша держава. На сьогодні в доктрині склалося три основні 

теорії такого співвідношення – дуалістична та два різновиди моністичної 212, 

с. 275–276. З точки зору історичної ретроспективи прихильники моністичної 

концепції (Г. Кельзен, Й. Кунц, Г. Лаутерпахт, П. Гуггенгайм, Ж. Ссель, 

А. Фердросс та ін.) виходили із неподільності поняття «право», вважаючи, що 

міжнародне і внутрішнє право є складовими єдиного правопорядку. При цьому 

представники першого напряму в межах моністичної теорії дотримувалися 

концепції примату внутрішнього права над міжнародним, а другого – 

протилежної за своїм змістом концепції пріоритету міжнародного права над 

внутрішньодержавним 327, с. 29.  

На противагу моністичному підходу дуалісти (Д. Анцилотті, Р. Кавальєрі, 

Р. Куадрі, П. Оппенгайм, Б. Росс, Г. Тріпель та ін.) наполягали на тому, що 

міжнародне та внутрішньодержавне право є самостійними правовими 

системами, які функціонують автономно у різних сферах, не підпорядкованих 

одна одній 72, с. 13. Як зазначає О. Мережко, для деяких країн (наприклад, 

Великої Британії) дуалістичний підхід був відображенням конституційної 

теорії розподілу влади між її гілками. Відповідно до цієї теорії виконавча гілка 

влади мала конституційне право брати від імені держави міжнародні 

зобов’язання без попереднього дозволу законодавчої влади, тоді як законодавча 

влада мала виняткове конституційне право створювати внутрішнє 

законодавство. Іншими словами, виконавча влада здійснювала суверенні права 

держави і представляла її на міжнародному рівні, а законодавча влада – на 

внутрішньодержавному 212, с. 289.  

Водночас, як слушно відзначають вітчизняні дослідники, у нинішніх 

умовах тривала дискусія між моністами і дуалістами поступово втрачає 

колишню гостроту, з причин притаманного їй схоластичного характеру та 

віддаленості від реально існуючої міжнародно-правової практики 327, с. 29. 

Підтвердженням останнього є те, що в конституційній доктрині різних країн 
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певні теорії співвідношення міжнародного і національного права в «чистому» 

вигляді майже не зустрічаються і скоріше сприймаються як ідеальні типи 389, 

с. 5–6. Натомість дедалі більшого поширення набувають так звані гібридні 

теорії, наприклад, концепції «радикального монізму і радикального дуалізму», 

«помірного дуалізму і помірного монізму», «стриманого дуалізму», 

«діалектичного дуалізму», «послідовного дуалізму», «реалістичного дуалізму», 

«об’єктивного дуалізму», теорія «координації» та ін. Часто окремі аспекти цих 

доктрин настільки тісно переплітаються одна з одною, що відрізнити, де з них 

яка в межах конкретного дослідження виявляється доволі складним 

завданням 442, с. 25. Мабуть, тому в сучасній науці домінує загальна 

тенденція до дослідження конкретних проблем у взаємодії цих двох правових 

систем, замість пошуку відповіді на абстрактне питання, що стоїть вище: 

міжнародне право чи національне право окремих держав 195, с. 256.  

Виходячи з цього, дослідження імплементаційного аспекту процесу 

конституціоналізації асоціативних відносин України з ЄС насамперед потребує 

визначення характеру співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного 

права, адже це дасть змогу встановити основоположні засади їх подальшої 

взаємодії.  

Передусім слід констатувати наявність конституційної дихотомії монізму 

і дуалізму в питанні щодо співвідношення міжнародного та національного 

права в українській системі права 389, с. 6. Як зазначалося, у ст. 9 Конституції 

України закріплено, що «чинні міжнародні договори України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. Укладання міжнародних договорів, які 

суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних 

змін до Конституції України» 157. З положень цієї статті випливає, що 

Конституція України вдається до положень моністичної теорії, оскільки 

закріплює формулу про включення чинних міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, до національного 

законодавства як його складової. Але водночас у наведеній конституційній 
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нормі втілились і положення дуалістичної концепції, яка розглядає міжнародне 

право і національне право як різні правові системи, що взаємодіють між 

собою 181, с. 255. Свідченням цього є положення про те, що надання згоди на 

обов’язковість договору Верховною Радою відбувається шляхом прийняття 

відповідного закону, що є характерним для країн із дуалістичною 

моделлю 212, с. 299.  

Внаслідок такої дихотомії у вітчизняній доктрині не склалося 

консолідованого підходу щодо тлумачення ст. 9 Конституції України, а також 

інших положень, які регулюють питання взаємодії внутрішнього та 

міжнародного права. Загальновизнаним є лише те, що в межах національної 

правової системи Конституція України має безумовне верховенство і пріоритет 

над усіма іншими правовими актами, що випливає з частини другої ст. 9 

Основного Закону. Тому міжнародні договори, включені до системи 

національного законодавства, мають розташовуватись ієрархічно нижче 

Конституції України 256, с. 73.  

Щодо інших конституційних формулювань, які регламентують взаємодію 

міжнародного та національного права, більшість учених погоджуються з тим, 

що їм дійсно притаманна певна неповнота та суперечливість. Особливо це 

стосується норми частини першої ст. 9 Конституції України, всі структурні 

складові якої викликають гострі наукові дискусії. Спробуємо проаналізувати 

кожну із них окремо: 

1) | «Чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких |  

2) | надана Верховною Радою України|,  

3) | є частиною національного законодавства України»|.  

По-перше, певні застереження викликає формулювання «згода на 

обов’язковість». Так, ст. 9 Закону України «Про міжнародні договори України» 

від 29 червня 2004 р. встановлює, що згода України на обов’язковість для неї 

міжнародного договору може бути надана шляхом підписання, ратифікації, 

затвердження, прийняття договору, приєднання до договору та іншим шляхом, 

про який домовилися сторони 327, с. 44–47. Наведене положення, хоча й 
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відповідає нормам права міжнародних договорів і загальноприйнятій 

міжнародній практиці, у тому числі ст. 11 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів 47, проте не містить роз’яснення надання згоди 

України на обов’язковість для неї міжнародного договору, визначаючи лише 

процесуальні форми, через які така згода реалізується 181, с. 254.  

Крім того, у контексті частини першої ст. 9 Конституції України надання 

«згоди на обов’язковість» міжнародного договору віднесено до повноважень 

Верховної Ради України, що дає підстави тлумачити конституційне положення 

у більш вузькому значенні – як ухвалення Верховною Радою України закону 

про ратифікацію конкретного міжнародного договору. Як зазначається в 

спеціальній конституційно-правовій літературі, такий підхід безпідставно 

звужує як сферу дії міжнародних договорів на території України, так і базу її 

національного законодавства 181, с. 257.  

По-друге, серед суб’єктів введення міжнародного договору до 

національної системи права ст. 9 Конституції називає лише Верховну Раду, 

проте далеко не всі міжнародні договори України вимагають надання згоди на 

їхню юридичну обов’язковість (ратифікації) Верховною Радою 327, с. 45. 

Перелік договорів, які підлягають ратифікації, визначено у п. 2 ст. 9 Закону 

України «Про міжнародні договори України». До них належать: 1) політичні 

договори (про дружбу, взаємну допомогу і співробітництво, нейтралітет), 

територіальні і такі, що стосуються державних кордонів, розмежування 

виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України, 

мирні; 2) що стосуються прав, свобод та обов’язків людини і громадянина; 

3) загальноекономічні (про економічне та науково-технічне співробітництво), із 

загальних фінансових питань, із питань надання Україною позик і економічної 

допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про 

одержання Україною від іноземних держав і міжнародних фінансових 

організацій позик, не передбачених державним бюджетом України; 4) про 

участь України у міждержавних союзах та інших міжнародних об’єднаннях 

(організаціях), системах колективної безпеки; 5) про військову допомогу та 
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направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав чи допуску 

підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України, умови 

тимчасового перебування в Україні іноземних військових формувань; 6) що 

стосуються питань передачі історичних та культурних цінностей Українського 

народу, а також об’єктів права державної власності України; 7) виконання яких 

зумовлює зміну законів України або прийняття нових законів України; 8) інші 

міжнародні договори, ратифікація яких передбачена міжнародним договором 

або законом України.  

Поряд з тим серед міжнародних договорів України існує численна група 

угод, суб’єктами укладання яких є інші, ніж Верховна Рада, органи державної 

влади. Йдеться передусім про так звані міжурядові та міжвідомчі договори. 

Втім, на питання про їх статус Конституція України відповіді не дає, що також 

зумовлює наукову полеміку, пов’язану з визначенням місця таких угод у 

національному правопорядку.  

Так, висловлюється думка, що міжнародні договори, згоду на 

обов’язковість яких Верховна Рада України не надавала, не можуть вважатися 

частиною національного законодавства, тобто на них не поширюються правила 

ст. 9 Конституції України 158, с. 72. Даної точки зору дотримується, зокрема, 

О. Назаренко, яка стверджує, що відповідно до Конституції України частиною 

національного законодавства виступають лише ті міжнародні договори, згода 

на обов’язковість яких надана саме Верховною Радою України. На думку 

дослідниці, положення Конституції можна розуміти так, що міжнародні 

договори України, які не підлягають ратифікації Верховною Радою, а 

потребують затвердження в інший спосіб, частиною національного 

законодавства не стають, а отже, не набувають для внутрішньодержавних 

суб’єктів обов’язкової юридичної сили. Тому зобов’язання за цими 

міжнародними договорами Україна може не виконувати 234, с. 14.  

Подібною є і позиція Я. Чернопищук, яка переконана, що застосовувати 

норми міжнародних договорів, схвалених не Верховною Радою, а іншими 

державними органами України, не видається можливим, оскільки 
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інкорпоровані за такої процедури міжнародно-правові норми не визнаються 

частиною національного законодавства, а їх пряме застосування суперечитиме 

частина перша ст. 9 Конституції України 436, с. 65.  

Так вважає і Д. Терлецький, доводячи, що з огляду на частину 

першу ст. 9 Конституції України жоден міжнародний договір не стає і не може 

стати складовою національного законодавства без надання згоди Верховною 

Радою України. Міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

іншим органом, не здійснюють безпосереднього регулювання правовідносин в 

Україні і потребують вчинення імплементаційних заходів, зокрема 

правотворчих, з метою їх належної реалізації в Україні 389, с. 9.  

Слід зазначити, що позиція Я. Чернопищук і Д. Терлецького є більш 

гнучкою, ніж точка зору О. Назаренко, оскільки автори роблять застереження, 

що ст. 9 Конституції України закріплює не стільки критерій визначення 

ступеня обов’язковості міжнародних договорів для Української держави, 

скільки неприпустимість сприйняття певних міжнародних договорів у значенні 

безпосередніх джерел правових норм, що регламентують поведінку суб’єктів 

національного права 389, с. 9. Але загалом цей підхід цілком вписується в 

рамки вузького тлумачення конституційних положень.  

Натомість В. Денисов і А. Мельник вбачають, що існують необхідні 

підстави припускати, що в названому конституційному контексті «термін 

міжнародний договір» слід розуміти як такий, що включає в себе всі 

передбачені законодавством його види, тобто міждержавні, міжурядові та 

міжвідомчі договори, а не лише ті, що були ратифіковані у формі закону. На 

думку вчених, на користь такої розширеної інтерпретації свідчить, зокрема, те, 

що формулювання ряду законодавчих актів стосовно пріоритетності 

застосування договірних норм чітко і недвозначно конкретизуються, і не лише 

стосовно тих міжнародних договорів, «згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України» 389, с. 9
27

.  

                                                
27 Серед таких законодавчих положень В. Денисов і А. Мельник, зокрема, виділяють: ст. 24 Закону України 

«Про оренду землі», ст. 3 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», ст. 25 Закону 

України «Про кінематографію», ст. 27 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», 
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Аналогічними є і міркування І. Забокрицького, який доводить, що 

оскільки принцип pacta sunt servanda є основоположним при регулюванні 

договірних відносин, а норми розділу ІІІ Закону України «Про міжнародні 

договори України» закріплюють обов’язок України сумлінно дотримуватись і 

виконувати свої міжнародні зобов’язання, відповідно будь-які чинні 

міжнародні договори, а не лише ті, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою, повинні тлумачитись як частина національного 

законодавства. Відкидає автор і твердження про відсутність обов’язкової 

юридичної сили міжурядових та міжвідомчих договорів, обґрунтовуючи це 

тим, що оскільки передбачається можливість затвердження міжнародних 

договорів Президентом або Кабінетом Міністрів України, вони повинні мати 

юридичну силу того акта, яким були затверджені (тобто указу Президента чи 

постанови Кабінету Міністрів України), і відповідно підзаконний статус у 

національній системі права 98, с. 73.  

На нашу думку, буквальне тлумачення змісту частини першої ст. 9 

Конституції України дійсно може привести до висновку, що внаслідок 

недосконалості конституційної регламентації та частина міжнародних 

договорів, яка не підлягає ратифікації Верховною Радою (в силу того, що вони 

укладені іншими суб’єктами, або їх ратифікація не передбачена самим 

договором), не входить до системи національного права. Проте, погоджуючись 

із М. Баймуратовим, вважаємо, що такий підхід є дещо хибним, адже через 

нього міжурядові та міжвідомчі договори України позбавляються юридичної 

сили, а також виключаються як із кола джерел конституційного права, так і 

взагалі із системи національного законодавства, що робить їх практично 

невиконуваними (навіть якщо вони створюють міжнародно-правові 

зобов’язання для держави) 181, с. 255.  

Слід зазначити, що серед міжнародних угод, укладених Україною та ЄС, 

значна кількість має саме міжурядовий та міжвідомчий характер. При цьому 

чимало з них є договорами про надання матеріально-технічної або фінансової 
                                                                                                                                                           
ст. 41 Закону України «Про рослинний світ» та ін. При цьому вчені звертають увагу на ту обставину, що всі 

наведені закони були ухвалені після прийняття Конституції України 72, с. 33.  
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допомоги Україні з боку Союзу. У зв’язку з цим виникає питання: якщо 

українська сторона не вважає ці договори складовою національної системи 

права, то на яких правових підставах вона цю допомогу приймала? Видається, 

питання має риторичний характер.  

По-третє, конституційна характеристика належним чином 

інкорпорованих міжнародних договорів як складової національного 

законодавства України також викликає певні зауваження. Щодо цього дебати 

ведуться стосовно трьох головних питань.  

1. Окремі науковці звертають увагу на різну правову природу норм 

міжнародного і національного права, і в цьому контексті те, що формулювання 

«міжнародний договір є частиною національного законодавства України», не 

можна вважати юридично коректним. Зокрема, як справедливо наголошує 

Е. Хіменес де Аречага, «міжнародно-правова норма зберігає свою природу як 

міжнародне зобов’язання, незважаючи на можливість її реалізації судовими чи 

адміністративними органами держави» 481, с. 13. З цим погоджується і 

І. Лукашук, зазначаючи: «договір може бути частиною права країни, може мати 

силу закону, але його не можна віднести до законодавства» 194, с. 64.  

2. Немає єдності серед учених і щодо визначення статусу міжнародних 

договорів та їх місця в ієрархії національних нормативно-правових актів. 

Йдеться передусім про те, що ст. 9 Конституції прямо не визначає примату 

(пріоритету, верховенства) положень міжнародних договорів України щодо 

норм національних законів у разі їх колізії.  

Так, на питання про перевагу норм міжнародних договорів над нормами 

національних законів ряд учених-конституціоналістів дають негативну 

відповідь. Зокрема, екс-Голова Конституційного Суду України В. Скомороха 

вважає, що «ст. 9 Конституції України не визначає примату міжнародного 

права» у національній системі права та особливо акцентує на тому, що норми 

міжнародного права не повинні мати верховенства над Основним Законом 

держави 341, с. 6–11. Цю точку зору поділяє й інший суддя Конституційного 

Суду у відставці В. Шаповал, зазначаючи, що «Конституція України не 
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встановлює принципу примату міжнародних договорів або міжнародного права 

загалом. У разі невідповідності, наприклад, між законом України та 

міжнародним договором, можна говорити лише про їх колізійність» 245.  

На обґрунтування своєї позиції прихильники даного підходу нерідко 

посилаються на рішення Конституційного Суду України, який, здійснюючи 

офіційне тлумачення терміна «законодавство», визначив таку його структуру: 

закони України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, укази 

Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті 

в межах їх повноважень та відповідно до Конституції і законів України 
28

. Як 

випливає з наведеного рішення, у системі нормативно-правових актів України 

Конституційний Суд дійсно розташував міжнародні договори після законів, що 

спонукає деяких дослідників до висновку про їх ієрархічне підпорядкування 

законодавчим актам 436, с. 206.  

Натомість їх опоненти активно виступають за необхідність визнання 

пріоритету міжнародного права, принаймні у випадку розходження 

міжнародно-правових приписів із нормами внутрішнього законодавства. 

Основні аргументи на користь такої позиції полягають у тому, що це випливає 

з конституційного принципу добросовісного виконання Україною своїх 

міжнародних зобов’язань, що, у свою чергу, зумовлено зміцненням 

універсальних тенденцій у сучасному міжнародному співтоваристві, до яких 

належить застосування примату міжнародного права 71, с. 9; 85, с. 26; 137, 

с. 4.  

Зокрема, М. Баймуратов доводить, що «міжнародним зобов’язанням 

держави має надаватися беззаперечний пріоритет над національним 

                                                
28 У даному Рішенні Конституційний Суд України, зокрема, зазначив: «Термін «законодавство» доволі широко 

використовується у правовій системі в основному як сукупність законів та інших нормативно-правових актів, 

які регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права. Цей термін без 

визначення його змісту використовує і Конституція України (статті 9, 19, 118, пункт 12 перехідних положень). 

У законах залежно від важливості і специфіки суспільних відносин, що регулюються, цей термін вживається в 

різних значеннях: в одних маються на увазі лише закони; в інших, передусім кодифікованих, в поняття 

«законодавство» включаються як закони та інші акти Верховної Ради України, так і акти Президента України, 

Кабінету Міністрів України, а в деяких випадках – також і нормативно-правові акти центральних органів 

виконавчої влади» (абзац третій пункту 3 мотивувальної частини) 313, с. 24–25.  
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законодавством» 181, с. 252, оскільки доти, доки такий підхід не буде 

визнаний, міжнародне право може у той чи інший спосіб ігноруватись або ж 

виконуватися «лише під впливом обставин» 195, с. 219. Учений аргументує 

свою позицію тим, що незалежно від політико-правових та ідеологічних 

уподобань на нинішньому етапі розвитку членами світового співтовариства 

обраний загальний магістральний підхід – визнання правової ідеології примату 

міжнародного права, який зумовлюється єдністю процесу здійснення 

міжнародної та внутрішньої законності. При цьому автор акцентує, що 

застосування такого примату не повинно розглядатись як підпорядкування 

однієї правової системи іншій або ж як обмеження суверенних прав держави, а 

лише як координація міжнародного та внутрішнього права на засадах 

верховенства останнього.  

М. Баймуратов слушно зауважує, що для України як держави, яка 

нещодавно розпочала власний незалежний шлях, проблема примату 

міжнародного права набуває винятково важливого значення. Від належного 

розв’язання цієї проблеми в правовій системі України залежить успішність 

входження країни до європейської та світової спільноти з метою захисту 

власних законних інтересів за допомогою універсальної та регіональної систем 

співробітництва і безпеки. Саме тому впровадження примату міжнародного 

права є для України своєрідною політико-правовою гарантією розвитку 

відносин із Європою та світом, а також моральним та правовим засобом 

захисту її законних інтересів на світовій арені 181, с. 252.  

Так вважає і О. Васильченко, яка зазначає, що за загальноприйнятим 

правилом, закріпленим у конституціях більшості демократичних європейських 

держав, в ієрархії джерел права, включаючи джерела конституційного права, 

ратифікований міжнародний договір стоїть вище, ніж національний закон, 

оскільки норми останнього не можуть ані суперечити нормам міжнародного 

права, ані відміняти їх. Отже, на конституційному рівні закріплюється 

пріоритет міжнародного права над внутрішньодержавним 35, с. 252.  
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Нерідко на додаток до цих аргументів (чи як самостійні) науковці 

посилаються на вищезгадані статті  26 і 27 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів, у яких зафіксовано обов’язок добросовісного 

виконання державами чинних для них міжнародних договорів, а також 

правило, за яким держава-учасниця не може виправдовувати невиконання нею 

договору, посилаючись на положення свого внутрішнього права 137, с. 4.  

Крім того, фахівці в галузі міжнародного права (В. Денисов, А. Мельник, 

К. Савчук) звертають увагу на те, що неврегульованість питання щодо статусу 

та ієрархічності міжнародних договорів на національному конституційному 

рівні певною мірою компенсується спеціальними законодавчими актами (lex 

specialis) 
29

, які, на їхню думку, покликані конкретизувати конституційну 

норму, заповнюючи в такий спосіб прогалину в правовому регулюванні. При 

цьому зазвичай наводяться положення частини другої ст. 19 Закону України 

«Про міжнародні договори України», що визначають пріоритет норм 

міжнародних договорів, які набрали чинності в установленому порядку, щодо 

норм, закріплених у відповідному акті законодавства України 72, с. 30.  

Поділяючи позицію про пріоритет міжнародно-правових норм щодо 

внутрішньодержавних, суддя Конституційного Суду у відставці П. Мартиненко 

відносить зазначену норму Закону України «Про міжнародні договори 

України» до так званого правила виключності, вказуючи, що «українське 

«правило виключності» … є фактичним визнанням не загальної (як у деяких 

зарубіжних країнах), а ситуаційної (виключної) пріоритетності (переваги) 

положень міжнародного договору, ратифікованого за згодою Верховної Ради 

України на його обов’язковість, стосовно положень національного закону – 

винятково у разі їх взаємної суперечності або конфліктності» 203, с. 71.  

Щодо цього цікавим є підхід до обґрунтування примату міжнародного 

договору над національним законодавством, запропонований М. Козюброю. 

Погоджуючись із вразливістю аргументів, відповідно до яких пріоритетність 

норм міжнародних договорів перед нормами національного законодавства 

                                                
29 Lex specialis derogat legi generali (лат.) – спеціальна норма має пріоритет перед загальною нормою. 
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випливає зі ст. 9 Конституції України, вчений для обґрунтування 

конституційних підстав такої пріоритетності посилається на положення 

частини першої ст. 8 Конституції України, яка закріплює принцип верховенства 

права. Серед аргументів на користь власної точки зору М. Козюбра наводить 

такі. Принцип верховенства права може досягати свого призначення – бути 

визначальною засадою у відносинах між усіма учасниками суспільного життя 

(насамперед між людиною і державною владою) тоді, коли право нерозривно 

пов’язується з людиною, її правами. Як іманентна властивість людини, що 

характеризує її як представника всього людського роду, основні права людини 

є позатериторіальними і позанаціональними. Вони становлять 

загальноцивілізаційну, загальнокультурну цінність незалежно від націй, 

ідеологій, релігій, а тому давно стали об’єктом міжнародно-правового 

регулювання. Саме ця обставина дає, на думку М. Козюбри, підстави для 

визнання пріоритетності норм міжнародних договорів, що стосуються прав і 

свобод людини, перед нормами національного законодавства 137, с. 5.  

Проте існує й інша точка зору. Зокрема, деякі дослідники вважають, що 

зміст частини другої ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори 

України», де йдеться про безумовний примат положень міжнародного договору 

над національним законодавством, не відповідає чинним конституційним 

вимогам (статті  8, 9) і має бути узгоджений із ними 454.  

Витоки такої радикальної позиції, на нашу думку, полягають у доволі 

великому впливі позитивізму на вітчизняну юридичну доктрину і практику, 

представники якого віддають перевагу звужувальному тлумаченню 

конституційних (законодавчих) положень.  

3. Дебати в наукових колах викликає також те, що, виходячи з частини 

першої ст. 9 Конституції України, положення міжнародного договору мають 

рівний статус із положеннями національного закону за умов, що вони 

запроваджуються до правової системи України через прийняття відповідного 

закону. Вказується, що процедура прийняття закону про надання згоди на 

обов’язковість міжнародного договору не відрізняється від загальної 
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процедури прийняття інших законів України – законодавець їх не розмежовує. 

Фактично це означає, що закон про ратифікацію міжнародного договору 

ставиться в один ряд із будь-яким іншим законодавчим актом України, а отже, 

прийнятий у такий спосіб закон не відрізняється за своєю юридичною силою 

від інших законів 335, с. 116. Конституційний Суд України з цього приводу 

вказує, що «жодного винятку … щодо порядку підписання і офіційного 

оприлюднення законів України про ратифікацію міжнародних договорів 

Конституція України не передбачає. Отже, Верховна Рада України, надаючи 

згоду на обов’язковість міжнародних договорів шляхом прийняття відповідних 

законів України, повинна діяти відповідно до ст. 94 Конституції України» 315, 

с. 7.  

Наведене конституційне формулювання фактично дублюється і в частині 

першій ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України», відповідно 

до якої «чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і 

застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного 

законодавства» (курсив наш. – О. С.).  

Недоліком такого підходу є те, що надання схваленим Верховною Радою 

міжнародним договорам статусу національних законів за відсутності посилання 

на пріоритет перших щодо других створює низку проблем, пов’язаних із 

застосуванням норм цих договорів у національному правопорядку України 73, 

с. 541. Адже згідно із принципом lex posterior deroga legi priori 
30

 з двох 

рівнозначних актів, які регулюють один і той самий предмет, перевагу матиме 

той, що був ухвалений пізніше. Отже, гіпотетично закон, прийнятий після 

ратифікації міжнародного договору, у разі, якщо предмети їх правового 

регулювання збігаються, може змінити чи скасувати положення міжнародного 

договору. З цього приводу у вітчизняній літературі неодноразово 

висловлювалися сумніви щодо коректності конституційних формулювань у 

зв’язку з імовірністю застосування до інкорпорованих у внутрішнє право 

                                                
30 Lex posterior deroga legi priori (лат.) – наступна норма скасовує попередню норму. 
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міжнародно-правових зобов’язань принципу lex posterior. Зокрема, як влучно 

зауважив В. Євінтов, можливість заміни міжнародних зобов’язань наступною 

внутрішньоправовою нормою фактично передбачала б право держави в 

односторонньому порядку змінювати свої обов’язки за міжнародним 

договором, що є абсолютно неприпустимим, адже договірні норми є завжди 

результатом взаємної домовленості сторін 86, с. 51.  

Зрештою, по-четверте, ще однією проблемою, що викликає багато 

нарікань з боку вітчизняних фахівців-правознавців, є відсутність у Конституції 

України положень, які б визначали ранг та сферу дії інших джерел 

міжнародного права у правопорядку України, передусім загальновизнаних 

принципів і норм міжнародного права, а також актів інститутів міжнародних 

організацій.  

Що стосується загальновизнаних принципів і норм міжнародного права – 

посилання на них міститься в згадуваній вище ст. 18 Конституції України, яка 

встановлює: «Зовнішньополітична діяльність України спрямована на 

забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного 

і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права». Проте, як 

випливає з цієї норми, конституційне регулювання загальновизнаних 

принципів і норм міжнародного права охоплює зовнішньополітичну сферу 

діяльності України, натомість на питання про можливість їх включення до 

внутрішньої системи права (законодавства) Конституція відповіді не дає.  

Деякі науковці вважають, що, попри формальну неврегульованість, низка 

законодавчих і підзаконних актів, а також фактична практика 

правозастосування дають підстави вважати, що загальновизнані принципи і 

норми міжнародного права de facto можуть застосовуватись у внутрішньому 

правопорядку України 72, с. 39. Інші ж наполягають на тому, що з огляду на 

конституційні положення їхнє застосування є можливим лише тією мірою, 

якою вони набули закріплення в універсальних міжнародних договорах, 

стороною яких виступає Україна і згода на обов’язковість яких надана 
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Верховною Радою України 389, с. 12. Тим самим, як і у випадку з 

міжнародними договорами, доти, доки існує конституційна невизначеність, 

проблема встановлення правового статусу та можливості застосування 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права в національній системі 

права навряд чи буде розв’язана.  

Це питання актуалізується у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС, у тексті якої не лише багаторазово наголошується на 

необхідності дотримання загальновизнаних міжнародно-правових принципів 
31

 

та спільних європейських цінностей, а й визначається, що такі принципи і 

цінності становлять основні (ключові) елементи даної Угоди (преамбула, ст. 2). 

Щодо актів міжнародних організацій – ані в Конституції України, ані в 

інших законодавчих актах вони взагалі не згадуються, хоча зростання їх 

значення у правовому регулюванні міжнародного співробітництва є 

характерною ознакою останніх десятиліть 389, с. 35. Слід зазначити, що 

віднесення актів органів міжнародних організацій до джерел міжнародного 

права не є загальновизнаним фактом, оскільки більшість таких актів позбавлені 

обов’язкової юридичної сили, а мають лише рекомендаційний характер (або 

діють як акти так званого м’якого права (англ. soft law)) 396, с. 58. Проте в 

правовій системі ЄС рішення його інститутів не тільки наділені юридичною 

силою (на кшталт законів та підзаконних нормативно-правових актів), а й 

можуть прямо, без трансформаційних заходів застосовуватись у національних 

правопорядках держав-членів. Оскільки Угода про асоціацію між Україною та 

ЄС безпосередньо у своєму тексті, а також у численних додатках до неї прямо 

відсилає до конкретних регламентів та директив ЄС (а подекуди і до 

прецедентної практики Суду ЄС) із вимогою адаптувати до них українське 

законодавство – це ставить на порядок денний питання конституційної 

регламентації дії актів міжнародних організацій, а також актів міжнародних 

юрисдикційних органів у національній системі права. Те саме стосується і 

                                                
31 Закріплених, зокрема, у Статуті ООН, Загальній декларації прав людини ООН 1948 р., документах 

ОБСЄ/НБСЄ (у тому числі у Гельсінському Заключному акті 1975 р. та Паризькій хартії для нової Європи 

1990 р.), Конвенції Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. тощо.  
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рішень спільних органів України – ЄС (зокрема Ради з питань співробітництва 

та Ради асоціації). Рішення останньої відповідно до Угоди про асоціацію мають 

для України зобов’язальний характер. Щодо рішень інших спільних органів – 

вони хоча й не наділяються юридичною силою, мають характеристики так 

званих актів м’якого права і також можуть приводити до певних юридичних 

наслідків.  

Прикладом може слугувати Порядок денний асоціації Україна – ЄС 

2015 р. 414, с. 573; 249. Цей документ ухвалений Радою асоціації Україна – 

ЄС, а отже, відповідно до положень Угоди про асоціацію є юридичним актом. 

Частина визначених у ньому пріоритетних завдань уже виконана українською 

стороною. Зокрема, внесено зміни до Конституції України щодо правосуддя, 

триває судова реформа, на стадії реалізації перебувають реформа колишньої 

міліції, а нині – поліції та створення системи контролю за доходами і майном 

політиків і державних посадовців, у тому числі запровадження системи 

електронного декларування. Цей факт свідчить про те, що реалізація положень 

Порядку денного асоціації має значні юридичні наслідки для вітчизняної 

системи права, проте конституційно-правові підстави його реалізації досі не 

визначені.  

У цьому контексті врегулювання на конституційному рівні потребують 

питання визначення кола державних органів, на яких покладатимуться 

повноваження із надання згоди на обов’язковість цих актів, процедури їх 

імплементації, а також їх статусу та місця в ієрархії нормативно-правових актів 

України.  

Водночас поряд із внесенням необхідних доповнень безпосередньо до 

тексту Конституції України врегулювати питання щодо статусу та ієрархічності 

окреслених актів можна і за допомогою ухвалення спеціального 

імплементаційного закону. У зв’язку з цим слушною видається пропозиція 

Р. Петрова, який вбачає, що такий закон може створити юридичні підстави для 

вирішення потенційних конфліктів між Угодою про асоціацію та українським 

законодавством. Проводячи аналогію з Конвенцією про захист прав людини і 
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основоположних свобод 1950 р., для імплементації якої був прийнятий Закон 

України про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з 

прав людини від 23 лютого 2006 р., науковець доводить, що цей позитивний 

досвід може бути використаний і для реалізації положень Угоди про 

асоціацію 266, с. 37.  

Для України може стати в нагоді і досвід інших країн, які свого часу, 

підписавши угоди про асоціацію з ЄС, теж постали перед необхідністю 

створення національних механізмів їх імплементації. Наприклад, у 2001 р. 

Парламент Хорватії ратифікував Угоду про стабілізацію та асоціацію і 

водночас ухвалив Закон про її імплементацію, який передбачав впровадження 

всіх актів вторинного acquis ЄС, але не встановлював його пряму дію в межах 

правової системи Хорватії 566, с. 87–105.  

Парламент Норвегії прийняв Закон про імплементацію Угоди про ЄЕП 

1992 р., відповідно до якого, у разі колізії, положення цієї Угоди і вторинного 

acquis ЄС мають пріоритет над національним законодавством. При цьому 

норвезький Закон про імплементацію Угоди про ЄЕП уточнив, що відповідне 

законодавство ЄС має застосовуватися без змін, але імплементація директив 

ЄС може відбуватися в обраній формі та у відповідний спосіб 487, с. 81–89.  

Для того, щоб забезпечити ефективне застосування acquis ЄС у рамках 

численних секторальних угод, між ЄС і Швейцарією було прийнято кілька 

законів щодо їх імплементації. Наприклад, Федеральний закон про внутрішній 

ринок Швейцарії 1996 р. містить посилання на acquis ЄС, а Закон про 

Федеральний парламент Швейцарії встановлює вимогу відповідності 

федеральних законів acquis ЄС 266, с. 37; 556, с. 11–123.  

Таким чином, жвава полеміка навколо конституційних положень щодо 

порядку імплементації міжнародних договорів у національну систему права 

свідчить про гостроту цієї проблеми. Поряд з тим після підписання та 

часткового введення в дію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС окреслені 

питання переходять із теоретичної у практичну площину. Особливої 

актуальності набуває проблема визнання на конституційному рівні пріоритету 
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міжнародно-правових приписів стосовно норм національного права. Адже цей, 

на перший погляд, суто гіпотетичний елемент може набути цілком реальних 

практичних обрисів у разі виникнення колізії між, наприклад, нормою Угоди 

про асоціацію та внутрішньоправовою нормою, що регламентують одні й ті ж 

самі правовідносини. Така ймовірність дійсно існує, оскільки Угода про 

асоціацію є широкомасштабним документом, який тією чи іншою мірою 

стосується більшості сфер суспільного життя в Україні і відповідно більшості 

галузей права, у межах яких здійснюється їх регулювання. Успішна реалізація 

визначених у ній положень щодо співробітництва сторін у сфері європейської 

інтеграції передусім залежить від створення дієвого імплементаційного 

механізму. Ключова роль у цьому процесі має бути відведена саме Конституції 

України.  

Як видається, проаналізовані недоліки положень Конституції України у 

сфері взаємодії національного та міжнародного права можуть бути усунені як 

на рівні первинної, так і на рівні вторинної (конкретизуючої) 

конституціоналізації (докладніше про ці категорії – у підрозділі 1.2). Йдеться 

про безпосереднє вдосконалення конституційних положень через внесення до 

них необхідних змін і доповнень або ж конкретизацію і деталізацію 

відповідних статей (і насамперед ст. 9) Конституції України в спеціальних 

законодавчих актах, розширювальне тлумачення її змісту Конституційним 

Судом України та судами загальної юрисдикції.  

На користь вторинної конституціоналізації у формі конкретизації чи 

розширювального тлумачення свідчить необхідність дотримання стабільності 

конституційного регулювання, а також складність процедури внесення змін до 

Конституції України (насамперед до її першого розділу, в якому, власне, 

регламентуються питання чинності міжнародно-правових норм у 

внутрішньому праві). Адже відповідно до ст. 156 Конституції законопроект про 

внесення змін до розділу І «Загальні положення» може бути поданий 

Президентом або не менш як двома третинами від конституційного складу 

Верховної Ради і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від 
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конституційного складу Верховної Ради, підлягає затвердженню 

всеукраїнським референдумом.  

Проте процес вторинної конституціоналізації має і певні вади. Вони 

проявляються у тому, що національні судові органи (в тому числі 

конституційної юрисдикції) з великою обережністю ставляться до можливості 

широкої інтерпретації конституційних формулювань, схиляючись до більш 

вузького та обмеженого їх тлумачення. Ситуація ускладнюється тим, що в 

національній правозастосовній практиці традиція прямого застосування 

положень міжнародних договорів, а тим більше надання цим положенням 

пріоритету щодо норм національних законів, практично відсутня (якщо 

говорити більш оптимістично – тільки починає формуватися), що пояснюється 

недалеким радянським минулим, коли можливість безпосередньої дії норм 

міжнародного права у внутрішньому правопорядку фактично 

заперечувалася 73, с. 541.  

Тому при реформуванні Конституції України слід іти шляхом 

виправлення об’єктивних недоліків через усунення прогалин, розв’язання 

існуючих суперечностей, уникнення можливостей подвійного 

тлумачення 101. Це повною мірою стосується і конституційних положень, які 

регламентують застосування міжнародного права у національній системі права, 

виходячи з чого вбачається, що у питанні вдосконалення конституційного 

регулювання дії міжнародних договорів та інших джерел міжнародного права, 

перевагу варто віддати первинній (прямій) конституціоналізації.  

Слід підкреслити, що українські науковці неодноразово звертали увагу на 

необхідність більш системної конституційно-правової регламентації питань 

взаємодії міжнародного та внутрішнього права, зокрема, пропонували численні 

авторські варіанти редакції ст. 9 Конституції України 139, с. 3–11; 212, с. 301; 

72, с. 39; 327, с. 48–49. Узагальнюючи та розвиваючи ці пропозиції, вбачаємо, 

що при формуванні пакета системних конституційних змін до нього необхідно 

включити пункти щодо співвідношення міжнародного та національного права, 

які водночас створять підґрунтя для імплементації Угоди про асоціацію: 
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1) закріпити перевагу (примат) належним чином імплементованих міжнародно-

правових норм перед національним правом України (крім Конституції України, 

якій у національній правовій системі має належати безумовне верховенство і 

пріоритет); 2) врегулювати питання застосування в Україні інших джерел 

міжнародного права (передусім загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного права, а також актів міжнародних організацій); 

3) конкретизувати форми висловлення згоди на обов’язковість (способи 

імплементації) міжнародного договору для України; 4) визначити місце в 

ієрархії нормативно-правових актів міжнародних договорів України; 

5) розширити коло суб’єктів імплементації міжнародних договорів і відповідно 

регламентувати статус та ієрархічність міжурядових і міжвідомчих договорів.  

Поряд з тим хотілося б зауважити, що в ході проведення конституційної 

реформи пріоритетним є не тільки досягнення бездоганності конституційних 

формулювань щодо взаємодії міжнародного та національного права (адже 

будь-які визначення можна спотворити на догоду політичним міркуванням), а й 

створення та послідовна реалізація загальнонаціональної стратегії подальшого 

розвитку Української держави, яка поряд з іншими питаннями має охоплювати 

визначення її зовнішньополітичного курсу на довгострокову перспективу. 

Реалізація такої стратегії має здійснюватися спільно як спеціальними 

державними органами (передусім Конституційним Судом України), так і 

науковою спільнотою і особливо вченими-фахівцями в галузях 

конституційного та міжнародного права. Як видається, ці стратегічні засади 

мають формуватися на принципах зваженої координації між національним і 

міжнародним правом, що даcть змогу, з одного боку, реалізувати головну мету 

України на нинішньому етапі її розвитку – зміцнити українську державність та 

консолідувати суспільство, а з другого – посісти чільне місце в європейській та 

світовій спільноті.  
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Висновки до Розділу 3 

 

1. Угода про асоціацію між Україною та ЄС є особливим, комплексним 

правовим документом, про що свідчать його цілі, завдання, обсяг і тематичне 

охоплення сфер співробітництва, а також масштабність тих практичних 

заходів, яких потрібно вжити для його реалізації. З погляду порівняльної 

характеристики Угода про асоціацію виявляє як спільні, так і відмінні риси з 

іншими подібними угодами, укладеними Союзом із третіми країнами 

європейського регіону. Щодо попередніх поколінь асоціативних угод можна 

стверджувати, що Угода про асоціацію з Україною створює нову модель 

асоціації та започатковує формування відповідного типу міжнародних угод 

четвертого покоління.  

Порівняльний аналіз Угод із Україною, Грузією та Молдовою свідчить 

про те, що ЄС застосовує доволі уніфікований підхід до параметрів асоціації з 

цією групою країн у рамках Східного партнерства. Стосовно УПС Угода про 

асоціацію є правовим інструментом переходу від співробітництва до інтеграції 

з невизначеними перспективами подальшого розвитку відносин. Йдеться про 

те, що Угода є системою взаємозалежних зобов’язань, метою яких є значне 

поглиблення співробітництва України та ЄС як в економічній, так і в 

політичній сферах взаємодії. Лише виконання цих зобов’язань може стати 

чинником і передумовою еволюції відносин сторін. Водночас для ефективного 

виконання цих зобов’язань Угода та інші правові акти, прийняті з метою її 

імплементації, мають посісти чільне місце в національному конституційному 

правопорядку, що потребує проведення великої організаційно-правової роботи, 

особливо в контексті конституційної реформи в Україні.  

2. Встановлення асоціативних відносин між Україною та ЄС є фактором, 

здатним задати конструктивний вектор національному процесу 

конституційного реформування, спрямувати його на розвиток суспільства і 

держави, сприяти формуванню проєвропейської ідеології конституційних змін. 

Це можливо лише за умов включення цілей і завдань асоціації, а також 
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зобов’язань, які взяла на себе Україна, підписавши цей договір, безпосередньо 

в контекст конституційної реформи, тобто за умов конституціоналізації 

процесу асоціації України з ЄС. Цей процес передбачає необхідність 

формалізації асоціативних відносин України та ЄС шляхом включення у сферу 

конституційно-правового регулювання з наступним послідовним вираженням 

нормативного змісту Конституції України в поточному законодавстві, а також 

створенням дієвих організаційно-правових засад для їх втілення у ході 

конституційної реформи в Україні.  

3. Змістовний аспект конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС 

полягає в оновленні положень Основного Закону України з метою наближення 

його сутнісних засад до європейських цінностей і принципів 

конституціоналізму, подальшої демократизації національної конституційної 

системи та конституціоналізації внутрішньодержавної законодавчої бази. За 

допомогою змістовної модернізації положень Основного Закону реалізується 

установчий аспект первинної конституціоналізації асоціації України з ЄС. 

Великою мірою цей процес відбувається під впливом Союзу і його держав-

членів, ключовим договірно-правовим інструментом якого є Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС та інші акти, прийняті на її основі. Саме через 

положення цих документів Союз виявляє заохочення та підтримку внутрішніх 

реформ в Україні, передусім у конституційно-правовій сфері.  

Виходячи з внутрішньодержавних пріоритетів та зовнішніх зобов’язань, 

основним завданням змістовної конституціоналізації в аспекті процесу 

асоціації України з ЄС стала реформа Конституції України щодо правосуддя. 

Відповідні зміни і доповнення, внесені до Основного Закону, охопили всі 

складові системи правосуддя, забезпечивши тим самим комплексне оновлення 

його конституційних засад. Основною метою цих перетворень є оптимізація 

системи судочинства в Україні, гарантування справедливого правосуддя та 

незалежності і професійності суддів, сприяння приведенню статусу суміжних 

інститутів (Вищої ради правосуддя, прокуратури та адвокатури) до 

європейських стандартів, а також забезпечення незалежності Конституційного 
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Суду України та його спроможності захистити Основний Закон через 

вирішення політичних конфліктів правовим шляхом.  

Водночас зміна тексту Конституції України, будучи новим базовим 

фактором конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС, не зводиться 

лише до формальної конституційної легалізації та не вичерпується 

реформуванням системи правосуддя (зокрема, очікує свого продовження 

конституційна реформа щодо децентралізації влади та реорганізації місцевого 

самоврядування в Україні). Отже, подальша конституціоналізація правової 

системи України є багатоплановим процесом, ефективність якого 

визначатиметься підвищенням конституційної якості та рівня регулювання 

суспільних відносин у державі. Тому набрання чинності змінами до 

Конституції України (щодо правосуддя) є лише незначною частиною набагато 

глобальнішого процесу, тільки вдалий і ретельний конституційний супровід 

якого стане запорукою поступового перетворення України на демократичну, 

правову державу.  

4. Імплементаційний аспект конституціоналізації асоціативних відносин 

України та ЄС полягає у конституційному опосередкуванні та забезпеченні 

реалізації норм Угоди про асоціацію в межах національного правопорядку 

України. Ключовими показниками імплементаційної конституціоналізації 

асоціативних відносин України та ЄС є, по-перше, закріплення на рівні 

Основного Закону засад зовнішньополітичної діяльності України (зокрема 

проєвропейського зовнішньополітичного курсу держави), що є передумовою та 

своєрідною конституційно-правовою гарантією наступництва і послідовності у 

проведенні імплементаційних заходів у сфері асоціації України з ЄС та, по-

друге, удосконалення конституційних положень щодо взаємодії національного 

та міжнародного права, зокрема тих, які регламентують питання імплементації 

міжнародних договорів до національної системи права.  

Процес конституційного реформування, що триває в Україні, створює 

правові підстави для системного усунення недоліків та прогалин в Основному 

Законі у сфері взаємодії національного та міжнародного права. Це може бути 
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реалізовано як на рівні первинної, так і шляхом вторинної (конкретизуючої) 

конституціоналізації. Водночас, як видається, реформування імплементаційних 

засад, що містяться безпосередньо в тексті Основного Закону України, є більш 

виправданим, доцільним та обґрунтованим, оскільки сприятиме формуванню 

системи конституційно-правових засобів ефективної реалізації положень Угоди 

про асоціацію всіма суб’єктами її застосування.  
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Розділ 4 

МЕХАНІЗМ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ АСОЦІАЦІЇ 

УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ТА ПИТАННЯ ЙОГО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

4.1. Адаптація національного законодавства до «acquis» ЄС як 

визначальна складова правового механізму конституціоналізації 

процесу асоціації України з Європейським Союзом  

 

4.1.1 Співвідношення понять «гармонізація» та «адаптація» права і 

законодавства. Прагнення Української держави до інтеграції з ЄС на сучасному 

етапі державотворення постає визначальним напрямом правового та суспільно-

політичного розвитку. Проєвропейськими орієнтирами скерований актуальний 

процес конституційного реформування, ініційований відповідно до положень 

Угоди про асоціацію та рекомендацій і висновків європейських інститутів, які 

оцінюють стан готовності України до подальшого розвитку відносин із 

Союзом.  

Шлях перебудови за європейським зразком проходила кожна країна, що 

нині має поглиблені асоціативні відносини з цим міждержавним об’єднанням 

або навіть є його членом. Така необхідність продиктована політикою 

збереження одноманітності в правозастосуванні, європейської ідентичності, 

цінностей та принципів, які об’єднують Європу, при постійному розширенні 

Союзу та вливанні нових держав із різними конституційними традиціями та 

власною практикою сприйняття та застосування права.  

У зв’язку з цим для країн, які мають намір встановити асоціативні 

відносини або навіть вступити до складу ЄС, визначаються певні критерії 

відповідності для того, щоб уже на підготовчому етапі приєднання у країни-

кандидата були розроблені правові механізми належного виконання норм права 

ЄС. Одним із таких критеріїв є адаптація національного законодавства до норм, 

принципів і стандартів Союзу – acquis ЄС (acquis communаutaire) 369, с. 57.  
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Питання адаптації законодавства України до законодавства ЄС постало 

перед Україною ще у березні 1998 р. – після набуття чинності Угодою про 

партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

співтовариствами та їх державами-членами. В УПС визнавалося, що важливою 

умовою для розвитку економічних зв’язків між сторонами є поступове 

приведення законодавства України у відповідність до законодавства 

Європейського співтовариства. Поряд із термінами «приведення у 

відповідність» законодавства України до правових стандартів Співтовариства 

УПС оперувала іншими традиційними для права ЄС термінами – «адаптація» 

(статті  53, 77), «зближення» (статті 51, 76), «наближення» (ст. 60), 

«встановлення еквівалентних норм», (ст. 68) «досягнення приблизної 

адекватності» тощо. 

Щодо останнього досягнення приблизної адекватності законів 

передбачалося передусім у таких галузях, як: закон про митницю; закон про 

компанії; закон про банківську справу; бухгалтерський облік і податки; 

інтелектуальна власність; охорона праці; фінансові послуги; правила 

конкуренції; державні закупівлі; охорона здоров’я та життя людей, тварин і 

рослин; навколишнє середовище; захист прав споживачів; технічні правила і 

стандарти; закони та інструкції стосовно ядерної енергії; транспорт 

(ст. 51(2)) 398.  

Слід зазначити, що ця норма мала декларативний характер, лише 

фіксуючи політичну волю України добровільно, частково та поступово 

узгодити національне законодавство із законодавством Європейських 

співтовариств. Також потрібно наголосити, що згідно з УПС Україна 

задекларувала свій намір наближувати власну нормативно-правову базу до 

правового доробку саме Європейських співтовариств, а не Союзу, а отже, 

ст. 51 стосувалася лише тих сфер компетенції ЄС, які належали до його так 

званої першої опори 
32

, тобто дотичних до функціонування спільного ринку та 

                                                
32 Як зазначалось у попередніх розділах дослідження, нині триопорна структура ЄС скасована, а Європейське 

співтовариство припинило існування (на підставі положень Лісабонського договору, який набув чинності у 

2009 р.).  
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Економічного і валютного союзу (ЕВС). Проте, як слушно звертає увагу 

Г. Друзенко, своєрідною аберацією національної свідомості стало неправильне 

прочитання абревіатури ЄС, що передає в українській мові англійські як EC 

(European Community, European Communities), так і EU (European Union). Як 

зазначалось, УПС стосувалася взаємовідносин України та Європейських 

співтовариств, що випливає вже з самої назви Угоди, проте в українській 

правовій термінології, починаючи з 1998 р., укорінився штамп «адаптація 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 79, с. 1–10.  

Більшість положень УПС щодо необхідності адаптації національного 

законодавства мали переважно «м’який» характер і формулювалися таким 

чином, щоб уникнути визначення будь-яких конкретних термінів імплементації 

acquis communautaire. Мабуть, єдине положення УПС, яке встановлювало 

визначений строк проведення адаптаційних заходів, стосувалося зобов’язань 

України приєднатися протягом п’яти років до перелічених у Додатку ІІІ 

багатосторонніх конвенцій про захист прав інтелектуальної, промислової і 

комерційної власності. Отже, у рамках відносин за УПС Союз здебільшого 

спонукав Україну до добровільного наближення національного законодавства 

до власних правових норм. Поряд з тим «м’які» зобов’язання з адаптації 

законодавства України до права ЄС супроводжувалися включенням до тексту 

УПС принципу еволюціональності у формі «застереження про розвиток 

відносин» (англ. evolutionary clause), що означало можливість подальшого 

прогресу в здійсненні співробітництва у разі реалізації політичних та 

економічних умов, визначених в УПС 265, с. 234. Зокрема, згідно зі ст. 4 УПС 

у перспективі залежно від просування України на шляху економічних реформ 

передбачалася можливість створення ЗВТ між сторонами 414, с. 31. 

Ця можливість була реалізована вже в новому базовому договорі між 

Україною та ЄС – Угоді про асоціацію, яка у 2014 р. була ратифікована 

Верховною Радою України. З 1 вересня 2017 р. Угода набула чинності у 

повному обсязі, а отже, відповідно до частини першої ст. 9 Конституції 

України є складовою національного законодавства України.  
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Подібно до УПС в Угоді про асоціацію визнається, що важливою умовою 

для розвитку і поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції між 

сторонами є поступова адаптація законодавства України до законодавства 

ЄС. На цьому багаторазово наголошується як у преамбулі, так і в статті, що 

визначає цілі асоціації, а також безпосередньо в тексті Угоди. Так, преамбула 

ставить у залежність ефективне виконання Угоди від процесу наближення 

законодавства України до законодавства ЄС та прямо пов’язує створення 

поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ між сторонами із проведенням 

широкомасштабної адаптації. Щодо окремих напрямів співробітництва сторін 

досягнення відповідності законів передусім вимагається у таких галузях: 

міграція, надання притулку та управління кордонами (ст. 16); торгівля та 

сфери, пов’язані з торгівлею (у тому числі технічне регулювання, стандарти та 

оцінка відповідності (ст. 56), маркування та етикетування (ст. 58), санітарні та 

фітосанітарні заходи (ст. 59), процедури сертифікації (ст. 70), митна сфера 

(ст. 84), ліцензування (ст. 114), надання послуг (статті 124, 133, 138, 385), 

державні закупівлі (статті 148, 151–153), сталий розвиток (ст. 290) та ін.); 

енергетика (ст. 341); цивільний ядерний сектор (ст. 342); оподаткування 

(ст. 353); статистика (ст. 355); навколишнє середовище (ст. 363); наука і 

технології (ст. 375); корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит 

(ст. 387); регулювання інформаційного суспільства й електронних комунікацій 

(ст. 394); політика з питань аудіовізуальної галузі (статті 396–397); сільське 

господарство та розвиток сільських територій (ст. 405); захист прав споживачів 

(ст. 417); співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних 

можливостей (ст. 424); охорона здоров’я (ст. 428); фінансове співробітництво 

та боротьба із шахрайством (ст. 459) тощо 397.  

При цьому поряд із терміном «адаптація» законодавства України до 

правових стандартів ЄС Угода про асоціацію, так само як і УПС, оперує 

іншими традиційними для права ЄС термінами – «поступове приведення у 

відповідність» (статті 56, 124, 133, 153), «узгодження» (ст. 138), «наближення 

законів України до законів ЄС» (статті 59, 64, 70, 84, 148), «зближення з правом 
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і стандартами Союзу» (ст. 405), «імплементація положень права ЄС у 

законодавство України» (ст. 56), «впровадження Європейських стандартів як 

національних стандартів» (ст. 56), «досягнення сумісності законодавства 

України із законодавством ЄС» (ст. 114) 397 тощо.  

На думку вітчизняного фахівця з європейського права В. Муравйова, 

можна припустити, що йдеться про різні способи визначення одного й того ж 

процесу, який охоплюється загальним доктринальним поняттям 

«гармонізація». Вчений вважає, що термін «гармонізація» найбільш адекватно 

характеризує мету цього процесу: узгодити національні норми таким чином, 

щоб вони створювали однакові правові умови для діяльності суб’єктів 

господарювання в рамках спільного ринку ЄС 289, с. 494. Частково 

підтримуючи наведену точку зору, зазначимо, що аналіз змісту відповідних 

положень Угоди про асоціацію спонукає до висновку про те, що такі терміни, 

як «приведення у відповідність», «узгодження», «наближення», «зближення», 

«досягнення сумісності законодавства України із законодавством ЄС» дійсно 

застосовуються в її тексті як синонімічні. Виходячи з цього, як такі вони 

розглядаються і в межах даного дослідження.  

Водночас на характеристиці термінів «гармонізація» та «адаптація» слід 

спинитися докладніше. Зокрема, у спеціальній літературі висловлюється точка 

зору, що ці поняття мають неоднаковий змістовний обсяг. Так, на думку 

О. Головко, термін «гармонізація» коректніше вживати для позначення процесу 

наближення правових приписів держав – членів ЄС до встановлених Союзом 

стандартів шляхом скасування відмінностей у національному законодавстві 

(тобто для позначення процесу законодавчого зближення всередині Союзу). Для 

обґрунтування своєї позиції автор посилається на те, що саме цим терміном 

оперують установчі договори ЄС (зокрема, статті 114, 115 Договору про 

функціонування ЄС). При цьому щодо співвідношення понять «гармонізація», 

«наближення», «узгодження» та ін. О. Головко також вважає, що між ними 

немає суттєвих термінологічних і предметних відмінностей. Такий висновок 

вчена робить, спираючись на спеціальні дослідження, що проводились у межах 
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європейських інтеграційних об’єднань стосовно статей 94, 95 Договору про 

заснування Європейського співтовариства (нині статті 114, 114 Договору про 

функціонування ЄС).  

Натомість термін «адаптація», на її думку, має застосовуватися для 

характеристики процесу приведення національного законодавства третіх країн 

у відповідність до правових стандартів Союзу (тобто за межами Союзу) 63, 

с. 558. Пояснення цього полягає у тому, що за своєю суттю адаптація – це 

одностороннє зобов’язання до дії, а не досягнення певного результату (англ. 

endeavours clause), оскільки відсутність результатів не вважається порушенням 

державою-партнером узятих на себе зобов’язань 63, с. 558.  

Адаптація як процес полягає у постійному вдосконаленні національного 

законодавства шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів та 

забезпеченні їх повного і неухильного виконання, формуючи, за висловом 

А. Лазовського, у першому випадку формальний вимір адаптації, а в другому – 

її реальний вимір 551.  

Залежно від гілок влади, які активно здійснюють адаптацію 

національного права до правових стандартів ЄС, А. Лазовський виділяє 

законодавчу, виконавчу та судову адаптацію. Кожній із цих форм адаптації 

властиві відповідні методи їх проведення, які з точки зору правової науки 

характеризуються як правотворчі, правозастосовні та правотлумачні. Участь 

національного законодавця в особі вищого представницького органу держави – 

парламенту, який використовує національні (законотворчість) та міжнародні 

(зокрема надання згоди на схвалення міжнародних договорів) механізми 

правотворчості в процесі адаптації є, безумовно, визначальним чинником її 

успішного й ефективного проведення. З огляду на викладене законодавчу 

адаптацію слід вважати базовою, оскільки оновлення існуючої системи 

національного законодавства та створення нової нормативно-правової бази є 

складовою успішного проведення реформ у державах – партнерах ЄС 551.  

Крім того, адаптація за інтенсивністю її проведення, а також обсягом і 

змістом може бути мінімальною, частковою (помірною) та максимальною 
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(повною). Мінімальна адаптація застосовується в країнах, перспективи 

членства за якими Союз офіційно не визнає. Цей вид адаптації обмежується 

переважно галузями, пов’язаними з економічним та торговельним 

співробітництвом між ЄС та країною-партнером.  

Часткова (помірна) адаптація законодавства третьої країни до acquis ЄС 

використовується у разі створення ЗВТ між країною-партнером та Союзом, що 

передбачає можливість поширення на таку країну деяких переваг внутрішнього 

ринку ЄС, зокрема свободи руху товарів та інших чинників виробництва.  

Максимальна (повна) адаптація законодавства третьої країни до acquis 

ЄС вимагається у зв’язку із підготовкою цієї країни до членства в Союзі 67, 

с. 273–277. Зокрема, стосовно держав-кандидатів на вступ до ЄС Європейська 

комісія визначила, що будь-яка часткова адаптація аcquis communаиtaire без 

розв’язання конкретної проблеми може створити нові додаткові труднощі при 

приєднанні 473, с. 44–45.  

Цієї ж точки зору щодо некоректності ототожнення понять «адаптація» і 

«гармонізація» дотримується й І. Яковюк, який наголошує, що термін 

«гармонізація» не використовувався в УПС. Поряд з тим, якщо звернутися до 

установчих договорів Союзу, то саме вони активно оперують цим поняттям 

(статті 2 (5), 19 (2), 79 (4), 83 (2), 84, 113 Договору про функціонування ЄС 

тощо). З цього випливає, що поняття «гармонізація» характеризує процес 

приведення законодавства у відповідність до норм права ЄС, що відбувається в 

межах Союзу та є статутним обов’язком його держав-членів. У свою чергу 

адаптація також характеризує процес приведення законодавства у відповідність 

до норм права ЄС, проте вона відбувається за межами Союзу та стосується 

третіх країн у зв’язку з реалізацією ними курсу на європейську інтеграцію. У 

нормативно-правових актах України законодавець також надає перевагу 

поняттю «адаптація».  

Відмінність правової природи обов’язку гармонізувати національне 

законодавство держави-члена до права ЄС та зобов’язання країн – партнерів 

ЄС щодо адаптації національного законодавства простежується у випадку їх 
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порушення. Так, у разі нездійснення гармонізації законодавства державою – 

членом ЄС до відповідних норм права цього міждержавного об’єднання 

(наприклад, у формі директив) вона може бути притягнена до юридичної 

відповідальності шляхом накладання фіскальних санкцій у вигляді штрафу 

та/або пені. Як крайній захід передбачено призупинення певних прав такої 

держави, включаючи право голосу представника її уряду в Раді ЄС, з 

урахуванням вимог, встановлених у ст. 7 Договору про ЄС.  

У разі неналежної адаптації державою-партнером або кандидатом на 

вступ до ЄС свого національного законодавства вона не підлягатиме жодним 

юридичним (у тому числі штрафним) санкціям з боку Союзу. Проте ця 

обставина може мати політичні наслідки, оскільки ЄС здатен переглянути 

перспективи членства цієї держави у його складі 468, с. 29–42.  

Якщо спиратися суто на нормативні засади, слід погодитись із тим, що 

останній підхід застосування термінів «гармонізація» і «адаптація» є більш 

переконливим. Це підтверджують і положення Угоди про асоціацію, в тексті 

якої термін «гармонізація» (так само, як і в УПС) не використовується. 

Але цікавим є інший аспект, на який звертає увагу І. Яковюк. Зокрема, 

він наголошує, що у праві Союзу гармонізацію у широкому розумінні 

визначають як заміну різних національних правових політик єдиною спільною 

правовою політикою ЄС у відповідних сферах. У цьому контексті гармонізація 

передбачає процес спільного, узгодженого розвитку національних систем 

права, усунення існуючих між ними суперечностей та формування мінімальних 

правових стандартів шляхом утвердження спільних правових принципів з 

метою зближення не просто систем права і законодавства, а й національних 

правових систем загалом. Водночас таке зближення через низку об’єктивних 

чинників (політико-правова унікальність держав) не досягає ступеня 

абсолютної ідентичності права держав-членів та права Союзу. У вузькому ж 

розумінні гармонізація у праві ЄС – це предметне наближення національних 
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правових приписів до встановлених Союзом юридичних стандартів шляхом 

скасування відмінностей у національному законодавстві 
33

.  

Аналізуючи положення Угоди про асоціацію, ми дійшли висновку, що, 

попри відсутність чітких перспектив членства, з погляду обсягу сфер, які вона 

охоплює, детальності зобов’язань і часових рамок їх виконання, даний договір 

є безперечним свідченням прагнення не просто адаптувати національне 

законодавство України до правових стандартів ЄС, а фактично гармонізувати 

правопорядок України з правовою системою Союзу. Адже обсяг проникнення 

acquis ЄС у право України, передбачений Угодою про асоціацію, є настільки 

широким, що, по суті, відображає перспективу «європеїзації» не лише текстів 

українських законів, а й правової доктрини, правової культури, традиції 

праворозуміння і правозастосування, що, насправді, є однією з передумов 

входження нашої держави до європейського цивілізаційно-культурного (в тому 

числі правового) простору 79, с. 1–10. Раніше (в рамках попередніх поколінь 

угод про асоціацію з європейськими державами) така методологія 

використовувалася Союзом переважно для країн-кандидатів на вступ із метою 

їх підготовки до майбутнього членства. У цьому аспекті, якщо вести мову не 

тільки про зближення законодавства, а й про перспективу європеїзації всієї 

правової системи України і передусім її правопорядку, а також враховуючи те, 

що термін «гармонізація» є загальновизнаним доктринальним поняттям, нам 

видається допустимим його застосування в наукових дослідженнях саме в 

цьому аспекті. Тобто, виходячи з того, що термін «гармонізація» має два 

значення – широке і вузьке, можна припустити, що це поняття може 

використовуватися для характеристики загального процесу європеїзації 

національної правової системи, зближення правопорядку України з правовим 

доробком Союзу. Щодо поняття «адаптація» – його слід вживати тоді, коли 

йдеться винятково про наближення законодавства України (й інших третіх 

країн) до acquis ЄС.  

                                                
33

 На термінологічну неузгодженість, яка існує в українському законодавстві, звертає увагу і Н. Верлос, яка 

обґрунтовує точку зору, що до більшості вищезгаданих процесів може бути застосоване загальне доктринальне 

поняття «рецепція» 37, с. 31–33.  
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Положення Угоди про асоціацію щодо адаптації українського 

законодавства створюють юридичні передумови для запровадження 

особливого процесу адаптації національного права з правом ЄС. При цьому 

йдеться не тільки про установчі договори Союзу, а й про загальні принципи 

права ЄС, акти його інститутів, прецедентну практику Суду ЄС 63, с. 558
34

 і 

навіть про акти правозастосовного, програмного і рекомендаційного характеру, 

не наділені обов’язковою юридичною силою (м’яке право), тобто, по суті, про 

всі правові надбання (систему правових стандартів) Союзу, що і позначається 

терміном «EU acquis». З іншого боку, термін «законодавство України» в тексті 

Угоди також тлумачиться максимально широко: він охоплює не тільки власне 

закони, а й підзаконні акти, а подекуди і правозастосовну (зокрема 

адміністративну) практику 397.  

4.1.2 Зовнішні та внутрішні способи адаптації законодавства України до 

«acquis» ЄС. Ми говорили про те, що процес адаптації законодавства України 

до права ЄС був започаткований ще в УПС, проте Угода про асоціацію значно 

розширює його засади та функціональні складові. Нині він включає сукупність 

способів і методів, за допомогою яких здійснюється зближення, узгодження, 

приведення у відповідність національного законодавства до acquis ЄС. 

Вбачається, що можна говорити про зовнішній і внутрішній аспекти (чинники) 

цього процесу. Зовнішній аспект процесу адаптації законодавства України до 

права ЄС охоплює способи, що використовує ЄС з метою перенесення 

основних положень acquis у правові системи третіх країн (у тому числі 

України). Внутрішня складова процесу адаптації законодавства України до 

права ЄС включає способи і методи, які застосовуються Україною для 

забезпечення наближення та приведення у відповідність національного 

                                                
34 Як слушно зазначає Н. Раданович, у процесі регулювання відносин асоціації між ЄС і третіми країнами вже 

склалася відповідна прецедентна практика Суду ЄС, яка дозволяє глибше вникнути у зміст таких угод, а 

подекуди й розвиває цей зміст. Останнє зумовлює певну специфіку процесу національної адаптації, яка полягає 

у тому, що на неї чинить вплив по суті зовнішня правотлумачна і правозастосовна практика юрисдикційного 

інституту Союзу – Суду ЄС. Це пояснюється тим, що приписи угод про асоціацію (особливо тих їх положень, 

які стосуються регулювання ЗВТ) відзначаються високим рівнем спеціалізації, насиченістю оціночними 

поняттями. Тому їх «оснащено» численними прецедентами, що сформувалися в процесі застосування норм 

угод про асоціацію Судом ЄС. І це не може не накладати відбиток на процес їх імплементації. Отже, для 

держав – партнерів ЄС знання та використання таких прецедентів при застосуванні норм асоціативних угод є 

необхідною запорукою виконання міжнародно-правових зобов’язань, що з них випливають 308, с. 15.  
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законодавства до правових стандартів цього міждержавного об’єднання 371, 

с. 70–77. 

Розгорнутий аналіз зовнішніх способів адаптації законодавства України 

до acquis ЄС здійснює вітчизняний науковець Р. Петров. У своїй монографії 

серед таких зовнішніх способів адаптації Р. Петров виділяє матеріальні та 

процесуальні 265, с. 229–281.  

Основним матеріальним способом адаптації є включення до тексту 

міжнародних угод відповідних положень у формі «м’яких» (таких, що не мають 

обов’язкової сили) та «жорстких» (таких, що наділені обов’язковою 

юридичною силою) зобов’язань із наближення внутрішньодержавного 

законодавства до права Союзу. Природа цих зобов’язань обумовлена загальним 

рівнем двосторонніх відносин ЄС із конкретною третьою країною та цілями і 

завданнями угод, які ЄС укладає з такими країнами.  

Так, якщо цілі та завдання міжнародних угод, укладених ЄС із 

державами-партнерами спрямовані не на встановлення асоціації чи набуття 

членства в цьому міждержавному об’єднанні, а лише на досягнення тіснішого 

економічного і політичного співробітництва, ці угоди містять переважно м’які 

зобов’язання з адаптації законодавства. Вони характеризуються використанням 

відповідних формулювань, які не передбачають їх обов’язкової юридичної 

сили, а також широкими повноваженнями, що надаються третій країні в 

процесі імплементації нею acquis ЄС.  

Жорсткі зобов’язання з адаптації національних законодавств третіх країн 

до права ЄС характеризуються такими формулюваннями, як: «забезпечує 

імплементацію», «вживає необхідних заходів», «зобов’язується 

санкціонувати», «зобов’язується приєднатися» (до конкретно визначених 

правових актів) тощо. Крім того, жорсткі зобов’язання, як правило, 

встановлюють чіткі терміни імплементації третьою країною acquis ЄС 265, 

с. 229–281.  

Угода про асоціацію між Україною та ЄС містить значно більше, 

порівняно з УПС, жорстких зобов’язань щодо адаптації законодавства до 
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правових актів Союзу, що підтверджується як формулюваннями відповідних 

статей, так і встановленням чітко визначених термінів проведення 

адаптаційних заходів. Наприклад, у ст. 56 Угоди закріплюється: «Україна 

вживає необхідних заходів з метою поступового досягнення відповідності з 

технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, 

акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС та 

зобов’язується дотримуватися принципів та практик, викладених в актуальних 

рішеннях та регламентах ЄС. Для досягнення цієї мети Україна повинна 

відповідно до графіку, викладеного у Додатку III до Угоди, імплементувати 

відповідні положення acquis ЄС до свого законодавства» 397.  

У ст. 138 Угоди встановлюється: «Україна узгоджує своє законодавство, 

в тому числі адміністративні, технічні та інші норми у сфері міжнародного 

морського транспорту з відповідними нормами, прийнятими ЄС, у тій мірі, в 

якій таке законодавче наближення сприятиме цілям лібералізації, взаємному 

доступу Сторін на ринки і руху пасажирів та вантажів. Це наближення 

розпочнеться з дати підписання Угоди та поступово поширюватиметься на всі 

елементи acquis ЄС, згадані у Додатку XVII до Угоди» 397. Також терміни 

впровадження acquis ЄС визначені, наприклад, у ст. 151, 152 (у них так само є 

посилання на дорожню карту з часовими графіками та поетапними 

результатами, яких Україна має досягти). 

Подібними є й положення інших частин Угоди, які стосуються адаптації 

законодавства України до acquis ЄС в окремих сферах їх співробітництва. 

Навіть більше, деякі статті Угоди спонукають Україну до адаптації не тільки 

існуючого, а й майбутнього національного законодавства до acquis ЄС. Крім 

того, у певних сферах наголошується на необхідності враховувати зміни в 

acquis ЄС, якщо такі відбуватимуться під час проведення адаптаційних заходів 

(відповідна вимога міститься, наприклад, у ст. 153, яка стосується наближення 

законодавства України до законодавства ЄС у сфері державних закупівель). 

Для сприяння процесу адаптації передбачається, що ЄС має заздалегідь 

інформувати Україну через спеціальні органи щодо змін у своєму 
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законодавстві. Все це свідчить про те, що в Угоду закладені певні елементи 

концепції динамічної адаптації законодавства.  

Також важливим матеріальним способом адаптації, який ЄС і його 

держави-члени використовують у відносинах із третіми країнами, є включення 

до тексту угод про асоціацію зобов’язань про необхідність врахування 

міжнародних стандартів при здійсненні співробітництва. Відповідно до Угоди 

таке врахування полягає у дотриманні міжнародних документів, які 

закріплюють ці стандарти. Якщо ж сторони чи одна зі сторін не є учасницею 

таких міжнародних документів, Угода спонукає її приєднатися до них. 

Основними сферами, в яких адаптація здійснюється шляхом впровадження 

міжнародних стандартів, є: співробітництво задля сприяння регіональній 

стабільності та безпеці (ст. 9 Угоди про асоціацію посилається на принципи, 

визначені в Статуті ООН і Гельсінському Заключному акті НБСЄ 1975 р.); 

регулювання міграції, надання притулку та управління кордонами (ст. 16 

наголошує на необхідності реалізації Конвенції ООН про статус біженців 

1951 р.); боротьба зі злочинністю та корупцією (ст. 22 посилається на 

Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. та 

трьох Протоколів до неї, а також Конвенцію ООН проти корупції 2003 р.); 

боротьба з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (ст. 20 зобов’язує 

сторони забезпечити імплементацію міжнародних стандартів Групи з розробки 

фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням 

тероризму (ФАТФ)); охорона прав інтелектуальної, промислової та 

комерційної власності (статті 158, 161, 221, 228 посилаються на положення 

Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 р., 

Паризької конвенції про охорону промислової власності 1967 р., Бернської 

конвенції про охорону літературних та художніх творів 1886 р. (у редакції 

1979 р.), Договору про авторське право 1986 р., Міжнародної конвенції про 

охорону прав акторів-виконавців, виробників фонограм і органів 

радіомовлення 1961 р. та ін.); трудові стандарти (ст. 291 відсилає до 

відповідних конвенцій і декларацій МОП); цивільний ядерний сектор (ст. 342 



 

 

382 

відсилає до стандартів МАГАТЕ); культура (ст. 440 наголошує на необхідності 

впровадження положень Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення 

розмаїття форм культурного самовираження 2005 р.); захист персональних 

даних (ст. 15 посилається на стандарти Ради Європи у цій сфері) тощо. Щодо 

вимоги про приєднання до міжнародних документів, які закріплюють певні 

міжнародні стандарти, прикладом може слугувати ст. 24, яка регулює питання 

судового співробітництва сторін у цивільних і кримінальних справах, правової 

допомоги та екстрадиції. У ній визначається необхідність приєднання до 

відповідних міжнародних документів ООН і Ради Європи, зокрема Римського 

статуту Міжнародного кримінального суду 1998 р. 

Ще однією характерною особливістю Угоди про асоціацію є широке 

використання у її тексті відсилочних та бланкетних норм. Причому Угода 

посилається як безпосередньо на акти ЄС, так і інкорпорує складові 

міжнародних договорів, прийнятих у межах інших міжнародних організацій 

(учасницями яких є держави – члени ЄС). Прикладом першого можуть 

слугувати статті 253, 256 Угоди про асоціацію, які посилаються на статті 101, 

102 і 106 Договору про функціонування ЄС щодо регулювання конкуренції, а 

також на Регламент Ради ЄС № 139/2004 від 20 січня 2004 р. про контроль над 

концентрацією суб’єктів господарювання (Регламент ЄС про злиття) та акти 

щодо їх імплементації і такі, що вносять до них зміни і доповнення. Ще ряд 

прямих посилань на установчі договори, акти інститутів Союзу та прецедентну 

практику Суду ЄС містяться у статтях 65, 256, 264 та ін., а також у Додатках до 

Угоди, які визначають часові графіки проведення Україною адаптаційних 

заходів. Щодо другого – в Угоді визначається, що низка статей угод, укладених 

у межах ГАТТ/СОТ, які стосуються регулювання торговельних відносин між 

сторонами, є її невід’ємною складовою (зокрема статті 35–36 Угоди про 

асоціацію включають статті ХІ, XX і XXI ГАТТ у редакції 1994 р.; ст. 45 

посилається на ст. 4 (1 a) Угоди про спеціальні заходи; ст. 45 – на 

Антидемпінгову та на Антисубсидиційну угоди СОТ; ст. 54 – на Угоду про 

технічні бар’єри у торгівлі, що містяться в Додатку 1 А до Угоди СОТ та ін.).  
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Процесуальні способи адаптації національних законодавств до права ЄС, 

так само як і матеріальні, є неоднаковими і відображують цілі та завдання угод, 

укладених ЄС із третіми країнами.  

Один із найбільш поширених процесуальних способів адаптації 

національних законодавств третіх країн, угоди з якими не передбачають 

членства в ЄС, – інформаційна підтримка з боку Союзу з метою сприяння у 

зближенні та розробці національного законодавства відповідно до стандартів 

ЄС. Інформаційна підтримка з боку Союзу спрямована на ознайомлення країн-

партнерів із законодавством цього міждержавного об’єднання, а також на обмін 

досвідом та відомостями про поточні стратегії й ініціативи ЄС 265, с. 229–

281. Зокрема, в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС містяться положення 

щодо інформаційного сприяння Україні з боку Союзу в таких сферах, як: 

санітарні та фітосанітарні заходи (ст. 67); митне співробітництво (ст. 80); 

електронна торгівля (ст. 140); державні закупівлі (ст. 153); права 

інтелектуальної власності (ст. 252); енергетика (ст. 339); управління 

державними фінансами (ст. 347); статистика (ст. 358); захист навколишнього 

середовища (ст. 362) та ін.  

Ще одним важливим процесуальним способом адаптації національних 

законодавств третіх країн до права ЄС є розробка і запровадження програм 

технічної та фінансової підтримки цього процесу, які діють за географічним 

принципом і поширюються як на окремі держави, так і на певні географічні 

регіони 265, с. 229–281.  

Щодо Угоди про асоціацію технічна допомога в галузі зближення 

законодавства України з правом ЄС охоплює такі види діяльності: обмін 

експертами; підготовку персоналу; своєчасне надання інформації, особливо 

щодо відповідного законодавства; організацію семінарів; допомогу в перекладі 

законодавства ЄС в окремих галузях та ін. Наприклад, ст. 252 передбачає обмін 

інформацією та обмін досвідом між Україною і ЄС стосовно розвитку 

законодавства та правозастосування у сфері захисту прав інтелектуальної 

власності 397. У ст. 156 закріплюється, що з метою сприяння імплементації 
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положень Угоди стосовно державних закупівель ЄС, коли це доцільно, може 

надавати Україні технічну і фінансову допомогу. Більше того, Угода про 

асоціацію закріплює можливість участі України в програмах та агентствах 

Союзу (розділ V, глава 28).  

Такі вимоги щодо зближення вітчизняного законодавства з нормами і 

стандартами ЄС передбачені не тільки безпосередньо в Угоді про асоціацію, а й 

в інших пов’язаних із нею документах. Зокрема, Порядок денний асоціації 

Україна – ЄС наголошує, що створення поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ 

між нашою державою та Союзом приведе до більш глибокої інтеграції України 

до внутрішнього ринку цього міждержавного об’єднання, що потребуватиме 

паралельного впровадження відповідних елементів acquis ЄС у правову 

систему України. Зокрема, положення розділу 5 частини ІІІ Порядку денного 

асоціації передбачають необхідність продовжити роботу в напрямі подальшої 

адаптації законодавства України з acquis ЄС щодо державних закупівель. 

Також з метою усунення торговельних бар’єрів між сторонами Україні 

рекомендується розробити законодавство відповідно до acquis ЄС у галузі 

технічного регулювання, стандартизації, оцінки відповідності, ринкового 

нагляду, метрології та акредитації промислових товарів. Крім того, здійснення 

підготовчих заходів для імплементації acquis ЄС у законодавство України 

передбачено у таких сферах: енергетика, оподаткування, транспорт, 

навколишнє середовище, корпоративне законодавство та правила конкуренції, 

бухгалтерський облік і аудит, фінансові послуги, комунікації, сільське 

господарство, захист прав споживачів, соціальне співробітництво, охорона 

здоров’я, аудіовізуальні медіапослуги та ін. 364, с. 50–76. 

Примітно також те, що Порядок денний асоціації (як і Угода про 

асоціацію) не обмежується вимогами щодо адаптації законодавства України з 

відповідним acquis ЄС, а спонукає Україну до наближення національного 

законодавства до провідних правових стандартів інших міжнародних 

організацій:  
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 – ООН (наприклад, у сферах забезпечення незалежності та ефективності 

омбудсмана, захисту прав осіб із фізичними вадами, протидії корупції, захисту 

міжнародного миру та безпеки, управління міграцією);  

 – Ради Європи (наприклад, щодо посилення стабільності, незалежності та 

ефективності функціонування установ, які сприяють впровадженню демократії 

та верховенства права, зокрема конституційної системи стримувань і противаг 

між органами державної влади, місцевого та регіонального самоврядування; 

реформування виборчого законодавства відповідно до рекомендацій ГРЕКО 
35

 

та Венеціанської комісії 379, с. 281–285; продовження виконання рішень 

Європейського суду з прав людини та сприяння подальшому запровадженню 

практики цього Суду як важливого джерела права; захисту персональних даних 

тощо);  

 – ОБСЄ (наприклад, у сфері забезпечення ефективності виборчої системи 

відповідно до рекомендацій БДІПЛ);  

 – СОТ (наприклад, щодо процедур митної оцінки та практики з метою 

забезпечення їх більшої прозорості та ефективності);  

 – МАГАТЕ 
36

 (наприклад, стосовно оцінки ядерної безпеки українських 

атомних електростанцій);  

 – ВООЗ (наприклад, щодо обміну кращими практиками стосовно медико-

санітарних правил, а також для боротьби проти тютюнопаління);  

 – МОП (наприклад, щодо сприяння гідній роботі, перетворенню 

неформального сектору на офіційну роботу);  

 – ФАТФ 
37

 (наприклад, щодо запобігання та протидії відмиванню коштів, 

здобутих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму) тощо 364, с. 50–76.  

Серед внутрішніх способів адаптації законодавства України до acquis 

ЄС можна виділити правовий та організаційний. Правовий полягає у прийнятті 

нашою державою на основі відповідних положень Конституції України 

внутрішніх нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення 

                                                
35 ГРЕКО (англ. GRECO) – Група держав проти корупції (англ. The Group of States against Corruption). 
36 МАГАТЕ – Міжнародна агенція з атомної енергії (англ. International Atomic Energy Agency). 
37 FATF – абревіатура від англ. Financial Action Task Force on Money Laundering (Міжнародна група з протидії 

відмиванню брудних грошей).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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адаптаційного процесу (з метою подальшого приведення у відповідність до 

acquis ЄС вітчизняного галузевого законодавства, насамперед в економічній 

сфері). Організаційний спосіб реалізується через наділення органів державної 

влади України спеціальними повноваженнями із тлумачення правових норм, на 

підставі яких здійснюються заходи правової адаптації законодавства України 

до acquis ЄС, а також створення у системі органів державного управління 

спеціалізованих структурних підрозділів та інститутів, відповідальних за її 

здійснення (аналізу організаційної складової адаптаційного процесу 

присвячений підрозділ 5.2) 364, с. 50–76. Саме за допомогою цих способів 

реалізуються конкретизуюча та інтерпретаційна складові конституціоналізації 

процесу асоціації України з ЄС.  

Стосовно практичного аспекту слід зазначити, що невдовзі після 

набрання УПС чинності Україна почала формувати нормативно-правову базу 

для здійснення правової адаптації як важливого вектора національної правової 

реформи. Вже в 1998 р. Президент України затвердив своїм Указом Стратегію 

інтеграції України до Європейського Союзу 404, в якій наближення 

законодавства України до норм і стандартів ЄС визнавалось одним із основних 

пріоритетів інтеграційного процесу.  

На початку 1999 р. Указом Президента України «Про заходи щодо 

вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади» 405 на 

Міністерство юстиції України додатково було покладено функції по 

плануванню роботи з адаптації законодавства України до законодавства Союзу 

та контролю за її здійсненням. Цим указом було також запроваджено складання 

щорічних урядових планів адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС. Такі плани належало готувати Міністерству юстиції на підставі 

відповідних галузевих планів, які мали розробляти центральні органи 

виконавчої влади, та подавати на затвердження Уряду.  

Того ж 1999 р. Уряд схвалив Концепцію адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС 279 – документ доволі декларативний, у якому, однак, 

наведено перше офіційне визначення адаптації та зроблено спробу зафіксувати 
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класифікацію джерел законодавства ЄС. Показово, що адаптація визначається в 

Концепції як «процес зближення та поступового приведення законодавства 

України у відповідність із законодавством Європейського Союзу» (саме Союзу, 

а не Європейських співтовариств); водночас серед джерел права ЄС, що 

містяться в Концепції, відсутній Договір про Європейський Союз! За влучним 

висловом Г. Друзенка, останнє є яскравим свідчення того, наскільки українське 

чиновництво «плавало» в складній системі права ЄС наприкінці 90-х років 79, 

с. 1–10. Нині названі документи втратили чинність.  

Наступного, 2000 р. Президент схвалив своїм указом Програму інтеграції 

України до Європейського Союзу 408, в якій визначено найважливіші 

напрями адаптації в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. 

Програма є амбітним стратегічним актом, що передбачав, зокрема, прийняття 

Україною основного масиву acquis communautaire до кінця 2007 р. (до речі, 

термін acquis communautaire в правових актах України вперше 

використовується саме в Програмі). Цей документ досі чинний, хоча на 

сьогодні він потребує перегляду та суттєвого оновлення.  

Важливою віхою на шляху створення адаптаційного механізму в Україні 

стало затвердження Урядом Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів 

України 280, в якому вперше було виписано механізм превентивного 

моніторингу проектів законів, актів Президента та Уряду на предмет їхньої 

відповідності основним положенням законодавства ЄС. Ця норма через брак в 

органах виконавчої влади фахівців з права ЄС і критично малу кількість 

українських перекладів актів acquis довго не могла «запрацювати» та й досі не 

працює належним чином, проте навіть офіційно проголошений і закріплений в 

урядовому акті намір узгоджувати перспективне законодавство з відповідним 

законодавством Союзу був суттєвим кроком уперед, що згодом набув логічного 

продовження в Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС.  

Таким чином, з формально-юридичного погляду в Україні на початку 

2001 р. було сформовано нормативно-правову базу адаптації. Відтоді двома 
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основними інструментами адаптації стали: 1) затверджувані Урядом щорічні 

плани роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС; 

2) превентивний моніторинг урядових законопроектів і проектів інших 

нормативно-правових актів на відповідність основним положенням 

законодавства ЄС. На жаль, цей механізм не охоплював Верховну Раду 

України, оскільки перший «адаптаційний» закон український парламент 

прийняв набагато пізніше – лише у листопаді 2002 р. 79, с. 1–10. Ним став 

Закон України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу», який набрав 

чинності 18 грудня 2002 р. 106.  

Поряд з тим названі документи засвідчили основну проблему 

реформування національного законодавства у напрямі наближення його до 

законодавства ЄС – відсутність чіткої стратегії та системності. На відміну від 

держав Центральної та Східної Європи, які за безпосередньої участі експертів 

Європейської комісії розробили докладні національні програми прийняття 

acquis communautaire, що передбачали періодичний моніторинг виконання 

країнами-кандидатами конкретних заходів із боку Комісії, Україна здійснювала 

адаптацію практично самотужки, не маючи ані докладної, продуманої і науково 

обґрунтованої стратегії адаптації, ані можливості безсторонньо і фахово 

оцінювати прогрес у цій сфері через дієвий моніторинговий механізм 

Союзу 79, с. 1–10. Це дало підстави Президентові охарактеризувати заходи, 

здійснювані Урядом у сфері адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС, як «хаотичні» 274. 

Усвідомлення цієї проблеми та намагання її розв’язати стало 

визначальним при підготовці проекту Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС.
 

Відповідний Закон про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу був прийнятий Верховною Радою України 18 березня 

2004 р. (нині діє в редакції 2011 р.) 106. Цей Закон є рамковим актом, який 

регламентує порядок розробки та виконання Програми, її складові та 
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інституційний механізм. Щодо конкретних заходів з адаптації законодавства 

прогнозовані строки їх виконання, обсяги видатків (у тому числі видатки на 

підготовку нормативно-правових актів, навчання кадрів, інституційні зміни, 

проведення порівняльно-правових досліджень, переклад законодавчих актів ЄС 

українською мовою, підготовку глосарію термінів європейського права, 

забезпечення необхідним обладнанням тощо) мали визначатися щорічними 

планами заходів із виконання Програми. Тобто передбачалося, що і Закон, і 

Програма стануть основою для створення методологічних, організаційних, 

інформаційних передумов для послідовного і спланованого переходу до більш 

широкомасштабної адаптації, а також сформують алгоритм послідовності 

здійснення адаптації в кожній пріоритетній галузі 167, с. 249.  

Принциповою новелою Програми стало радикальне розширення кола 

законопроектів і проектів інших нормативно-правових актів, що повинні 

проходити експертизу на відповідність acquis: якщо Тимчасовий регламент 

Кабінету Міністрів України передбачав перевірку тільки проектів актів, які 

готував Уряд, лише в пріоритетних сферах адаптації і лише на відповідність 

основним положенням законодавства ЄС, то згідно з Програмою на 

відповідність acquis належало перевіряти абсолютно всі законопроекти. 

Принциповим є також передбачене Програмою обов’язкове обмеження 

чинності нормативно-правових актів, що суперечать acquis, часовими рамками, 

які мають визначатись у самому акті.  

Нарешті, символічним є термінологічний прорив, що полягає у 25-

кратному згадуванні терміна acquis communautaire у тексті Програми, вже в 

Преамбулі якої стверджується, що «метою адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу є досягнення відповідності правової 

системи України acquis» ЄС (курсив наш. – О. С.) 79, с. 1–10.  

Проте, як слушно зауважує І. Кравчук, на час підготовки Закону відчутно 

не вистачало позиції ЄС щодо пріоритетів української адаптації. І хоча такі 

пріоритетні напрями визначалися під час зустрічей Ради і Комітету з питань 

співробітництва, їм бракувало необхідної деталізації. У рамках тогочасного 
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формату відносин між Україною та ЄС не існувало аналогів документів, 

підготовлених Союзом для сприяння процесу зближення національного 

законодавства, на кшталт Білої книги для країн ЦСЄ (докладніше про це у 

підп. 2.2.2. – О. С.). Фактично з власної ініціативи Україна використовувала 

Білу книгу як путівник при здійсненні адаптації, оскільки її рекомендації не 

прив’язувалися до конкретної країни. Однак українська адаптація потребувала 

документа з боку ЄС, який би визначав завдання, строки, пріоритети, 

моніторинг адаптації, допомогу Союзу, який би міг стати основою для 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС 167, с. 245.  

Ситуація покращилась після прийняття Порядку денного асоціації 

Україна – ЄС, який визначив перспективу підписання Угоди про асоціацію та 

створення ЗВТ між сторонами. З метою підготовки до укладання Угоди та 

сприяння її імплементації Порядок денний асоціації окреслював галузі та 

сфери, в яких Україна мала здійснити підготовчі заходи для імплементації 

acquis ЄС у національне законодавство.  

4.1.3 Реалізація положень Угоди про асоціацію щодо адаптації 

законодавства України до «acquis» ЄС. Підписання і введення у дію Угоди про 

асоціацію вивело процес адаптації українського законодавства на новий 

щабель. Як у тексті самої Угоди, так і в численних додатках до неї 

перелічуються конкретні правові акти Союзу (переважно директиви), 

відповідно до яких Україна має привести свою нормативно-правову базу, а 

також встановлюються плани-графіки проведення цих заходів і передбачається 

моніторинг їх виконання.  

Стосовно останнього моніторинг означає безперервну оцінку прогресу у 

виконанні Угоди і впровадженні всіх заходів, які нею охоплюються, у тому 

числі оцінку наближення законодавства України до права ЄС. Моніторинг 

може включати роботу місій із перевірки на місцях за участю інститутів ЄС, 

органів і агентств, неурядових організацій, наглядових інстанцій, незалежних 

експертів тощо 397.  
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Зокрема, з метою впливу на якість законотворчого процесу в контексті 

забезпечення належного виконання Угоди про асоціацію в Україні була 

створена і функціонує незалежна громадська організація – Парламентська 

експертна група з європейської інтеграції (ПЕГ). Дана організація здійснює 

аналіз законодавчих заходів в Україні щодо їх відповідності зобов’язанням 

нашої держави з адаптації національного законодавства, визначених в Угоді 

про асоціацію. Експерти ПЕГ узагальнюють основні проблеми законотворчого 

процесу, що впливають на розгляд євроінтеграційних законів, та пропонують 

рекомендації щодо їх усунення. Свої висновки ПЕГ викладає у формі 

регулярних звітів – так званих аналітичних оглядів. На сьогодні таких оглядів 

уже п’ять.  

Перший огляд був оприлюднений у вересні-жовтні 2016 р. та 

присвячувався зобов’язанням України щодо імплементації відповідних 

директив ЄС у сферах охорони довкілля, державної допомоги суб’єктам 

господарювання і розвитку вітчизняного виробництва 476.  

Другий огляд вийшов у листопаді 2016 р. і стосувався питань наближення 

законодавства у сферах енергоефективності, регуляторної політики та 

поліпшення регуляторного клімату в Україні, а також у транспортній галузі. 

Відзначалася позитивна динаміка законотворчого процесу щодо адаптації 

галузевого законодавства України до правових стандартів ЄС (яка 

підтверджувалася, зокрема, прийняттям низки нормативно-правових актів, у 

тому числі Закону України «Про особливості здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», а також внесенням змін до 

Законів України «Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні 

види палива», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду 

(контролю)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг)» тощо). Водночас 

зверталась увага на певні проблемні аспекти процесу адаптації законодавства 
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України до acquis ЄС у сферах захисту інтелектуальної власності, транспорту, 

енергоефективності 477.  

Третій огляд під назвою «Євроінтеграція у Державному бюджеті – 2017» 

був оприлюднений у грудні 2016 – січні 2017 року та висвітлював питання 

фінансування законодавчих заходів, спрямованих на забезпечення асоціації 

України з ЄС (зокрема, щодо фінансової допомоги з боку ЄС, участі у спільних 

програмах та ін.). Водночас він стосувався і відповідних аспектів адаптації 

законодавства України в окремих галузях, наприклад у корпоративному 

праві 478.  

Четвертий огляд вийшов у лютому 2017 р. і присвячувався аналізу 

адаптаційних заходів у правоохоронній сфері та щодо участі України в 

програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього 

бізнесу (COSME) (2014–2020 роки)» 401. Відзначався прогрес у створенні 

правових підстав для співробітництва України та ЄС у правоохоронній сфері, 

який полягав, зокрема, у введенні в дію Угоди про співробітництво між 

Україною та Європейською організацією з питань юстиції від 27 червня 2016 р. 

(набула чинності 8 лютого 2017 р. 402) 479.  

Примітно, що майже в кожному з цих оглядів експерти наполегливо 

рекомендують внести зміни до Регламенту Верховної Ради України та 

передбачити в ньому норму про обов’язковий висновок щодо відповідності 

Угоді про асоціацію та праву ЄС, який має додаватися до всіх законопроектів, 

що реєструються в парламенті, а також прискорити розгляд парламентом 

законопроектів, підготовлених Кабінетом Міністрів та народними депутатами 

України (на цьому наголошується в оглядах № 1, 2 і 4).  

П’ятий огляд оприлюднений у березні 2017 р. Він є свого роду 

підсумковим і містить критичний аналіз адаптаційних заходів, здійснених 

протягом 2014–2017 років. Структура документа складається з трьох частин, а 

також вступу і додатків. У вступній частині окреслюється контекст виконання 

українською стороною Угоди про асоціацію в законотворчому вимірі. Тут 

визначається, що у Верховній Раді України станом на 1 квітня 2017 р. на 
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розгляді перебуває майже 40 законопроектів, поданих Урядом та народними 

депутатами України, які спрямовані на виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. Оскільки розгляд багатьох із них триває доволі повільно (у 

середньому 1 рік), існує ризик порушення термінів виконання зобов’язань 

України за низкою напрямів щодо створення ЗВТ, а також економічного і 

секторального співробітництва.  

На підставі аналізу понад 500 поданих до Верховної Ради України 

законопроектів ПЕГ виявила, що більш як 50 % законодавчих пропозицій не 

відповідають зобов’язанням України або ж потребують суттєвого 

доопрацювання.  

Крім того, кількість законопроектів, поданих народними депутатами 

України з грудня 2014 р., продовжує зростати і наближається до цифри 6500. 

Звісно, не всі ці законопроекти можуть вплинути на виконання Угоди про 

асоціацію, проте така кількість створює значне навантаження на комітети 

парламенту. На практиці така ситуація приховує в собі два ризики для 

євроінтеграційних законопроектів: затримку їх розгляду через велику 

завантаженість і ризик внесення суттєвих змін у майбутньому480.  

У частині першій документа «Аналіз відповідності законопроектів Угоді 

про асоціацію та праву Європейського Союзу» зазначається, що висновок щодо 

відповідності законопроекту зобов’язанням України, визначеним в Угоді про 

асоціацію, надається Комітетом Верховної Ради України з питань європейської 

інтеграції. Поряд з тим положення Угоди, актів права ЄС та урядових планів 

імплементації також використовуються Головним науково-експертним 

управлінням, Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради 

України, а також профільними комітетами при підготовці висновків до 

законопроектів та пропозицій щодо прийняття законопроекту або повернення 

його на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи. Суттєвою вадою 

цього процесу є те, що за суб’єктами законодавчої ініціативи (народними 

депутатами, Кабінетом Міністрів, Президентом України) не закріплено 

обов’язку перевіряти власні пропозиції на відповідність положенням Угоди про 
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асоціацію. Водночас закріплення такого обов’язку сприяло б підвищенню 

структурованості та ефективності законодавчого процесу.  

У червні 2015 р. пропозиції щодо внесення відповідних змін до 

Регламенту Верховної Ради України були зареєстровані членами Комітету з 

питань європейської інтеграції (законопроект № 2046а «Про внесення змін до 

Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» щодо удосконалення 

механізму наближення законодавства України до права ЄС»). У листопаді того 

ж року цей законопроект був рекомендований до прийняття за основу 

Комітетом з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України. 

Проте до цього часу законопроект не розглядався у сесійній залі.  

Також у березні 2016 р. місія Європейського Парламенту надала низку 

рекомендацій щодо удосконалення роботи Верховної Ради України, які наразі 

не впроваджені. По-перше, реєстрації мають підлягати виключно 

законопроекти, які відповідають вимогам ст. 92 Регламенту Верховної Ради 

України і супроводжуються достовірною пояснювальною запискою та 

фінансово-економічним обґрунтуванням. Наголошується, що повинна бути 

«дотримана відповідність законопроектів принципам конституційності та 

відповідності зобов’язанням у рамках Угоди про асоціацію» (курсив наш – 

О.С.). По-друге, всі законопроекти, які подаються до Верховної Ради Кабінетом 

Міністрів України мають супроводжуватися пояснювальною запискою 

(довідкою, висновком) щодо їх відповідності зобов’язання України в рамках 

Угоди про асоціацію. По-третє, стосовно «євроінтеграційних» законопроектів 

Кабінет Міністрів України також має подавати висновок на предмет їх 

відповідності Угоді про асоціацію та праву ЄС.  

У частині другій «Дорожні карти» регуляторного наближення в рамках 

Угоди про асоціацію» вказується, що згідно з Угодою про асоціацію в деяких 

сферах наближення законодавства України до права ЄС має здійснюватися на 

основі так званих дорожніх карт, що надає адаптаційному процесу певної 

логіки, системності та передбачуваності. Такі карти вже схвалені у сферах 

фінансових послуг, державних закупівель та санітарних і фітосанітарних 
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заходів. Водночас вони досі відсутні у сфері поштового зв’язку, морського 

транспорту та електронних телекомунікацій, тобто вони не затверджені 

Урядом. Також на стадії обговорення та погоджень перебуває Національна 

стратегія у сфері поводження з відходами. Питання фіскальної політики також 

доволі суперечливі. Наприклад, уже відбулося підвищення акцизу нібито на 

основі Угоди про асоціацію, але ж в Угоді зазначено, що спочатку Рада 

асоціації повинна прийняти рішення про графік такого підвищення.  

Відсутність відповідних «дорожніх карт» суттєво ускладнює розгляд 

законопроектів, оскільки народні депутати та експерти витрачають час на 

вивчення положень права ЄС та їх прогнозованого впливу на регулювання 

відповідного сектору (галузі). Більше того, сам факт відсутності «дорожніх 

карт» створює формальну невідповідність законопроектів положенням Угоди 

про асоціацію. Тим самим наявність проекту «дорожньої карти», погодженого 

на експертному рівні, допомагає виявляти закони, що не відповідають Угоді 

про асоціацію. Отже, експерти ПЕГ рекомендують Кабінетові Міністрів 

України прискорити погодження і затвердження «дорожніх карт» 

регуляторного наближення у пріоритетних сферах.  

У частині третій «Інституційна якість» визначається, що для України є 

вельми актуальною проблематика правової визначеності та передбачуваності 

правового поля. Угода про асоціацію визначає напрями і стратегічні цілі, а 

інструменти їх досягнення мають бути запропоновані українським 

законодавцем. Наприклад, одним із найбільш проблемних є питання 

інвестиційних стимулів: у парламенті зареєстровано майже 40 законопроектів 

про надання податкових та митних пільг, створення спеціальних економічних 

зон, територій пріоритетного розвитку чи підтримки окремих підприємств. 

Абсолютна більшість цих ініціатив не відповідає Угоді про асоціацію та 

правовим нормам ЄС, хоча Угода встановлює більш прозорий і підзвітний 

режим використання державної допомоги суб’єктам господарювання. Якщо 

окремі з цих 40 законопроектів стануть законами, то, імовірно, вже протягом 

найближчих кількох років до них доведеться вносити зміни і доповнення480.  
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Тим самим нині в Україні ведеться робота із реалізації пріоритетів 

адаптації вітчизняного галузевого законодавства, визначених в Угоді про 

асоціацію між Україною та ЄС. І хоча здійснювані заходи не завжди є 

послідовними, певні напрацювання в цьому напрямі вже зроблені. Водночас 

хотілося б ще раз підкреслити, що потреба в узгодженості національного 

законодавства зумовлена не лише євроінтеграційними прагненнями нашої 

держави, а є відображенням складних і суперечливих внутрішніх процесів 

конституційного реформування та конституціоналізації правопорядку України. 

Як слушно зазначає з цього приводу Т. Подорожна, тенденції гармонізації 

законодавства України не слід розглядати суто в контексті європейського та 

світового конституційного розвитку, оскільки процеси уніфікації відбуваються 

й у внутрішньодержавному праві. Особливості національної правової системи 

потребують уніфікованого підходу до погодженості чинного законодавства, 

формування єдиного правового простору на всій території України, адже наявні 

суперечності між нормами Конституції України та чинним законодавством 

спричиняють кризові явища політичного, економічного та соціального 

характеру 269.  

 

4.2. Організаційний механізм забезпечення асоціації  

України з Європейським Союзом 

 

4.2.1 Інституційна, функціональна та процедурна складові механізму 

конституціоналізації асоціативних відносин між Україною та Європейським 

Союзом. Надзвичайно широкомасштабний характер Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, яка охоплює своїм регулюванням широке коло правовідносин 

у різних галузях та сферах суспільного життя, вимагає запровадження 

особливого організаційного механізму для забезпечення процесу її 

конституціоналізації. Таке організаційне забезпечення полягає у поступовому 

формуванні необхідної інституційної бази, що зумовлює підвищення уваги до 

діяльності органів державної влади України, задіяних у процесі тлумачення і 
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застосування положень Угоди. Метою цієї діяльності є забезпечення 

максимально повної реалізації цілей і завдань асоціації, що можливо лише у 

разі несуперечливості, відповідності положень Угоди про асоціацію 

Конституції України.  

Як видається, організаційне забезпечення конституціоналізації процесу 

асоціації України з ЄС включає в себе три складові: інституційну, 

функціональну та процедурну. Інституційну складову механізму 

конституціоналізації утворює система державних органів, задіяних у 

забезпеченні процесу асоціації та подальшої європейської інтеграції України. 

Функціональна складова передбачає наділення таких органів повноваженнями з 

проведення комплексу заходів організаційно-забезпечувального характеру з 

метою оптимізації конституціоналізаційного процесу за всіма його напрямами. 

Зрештою процедурна складова передбачає чітку регламентацію на 

законодавчому рівні усіх процедурних аспектів проведення таких заходів.  

Характеризуючи інституційну складову, слід указати на те, що органи 

держави, безпосередньо чи дотично залучені до конституціоналізації процесу 

асоціації, мають неоднаковий обсяг повноважень у цій сфері і, відповідно, 

беруть у ньому як пряму, так і опосередковану участь. Виходячи з цього, такі 

органи можна поділити на дві групи (за критерієм основної чи додаткової 

компетенції). До першої належать державні органи, спеціально створені для 

забезпечення європейської інтеграції країни. До другої групи входять ті органи 

державної влади, які, здійснюючи свої прямі повноваження, опосередковано 

впливають на процес асоціації України з ЄС. При цьому, хоча забезпечення 

європейської інтеграції є не основним, а радше факультативним напрямом 

діяльності останніх, їх вплив на перебіг конституціоналізації подекуди має 

більш вагоме, якщо не сказати вирішальне, значення.  

Як зазначалося, проблемним моментом у використанні форм 

національного імплементаційного правозастосування є невизначеність 

характеру дії міжнародного договору на конституційному рівні (невизначеність 

місця міждержавних міжнародних договорів України в ієрархії національного 
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законодавства, невизначеність статусу інших міжнародних угод у системі 

національного права, відсутність механізму їх імплементації тощо). Наявна 

ситуація може значно ускладнити застосування положень Угоди про асоціацію, 

оскільки впровадження до законодавства України великої кількості нових для 

вітчизняного правопорядку юридичних норм та інститутів, підвищує ризик їх 

суперечливості з уже існуючими правовими актами, що регулюють відносини у 

тих самих галузях, що й Угода про асоціацію.  

Водночас у процесі імплементації Угоди пріоритетним завданням є 

забезпечення фізичних та юридичних осіб (зокрема суб’єктів господарювання, 

що діятимуть у межах ЗВТ) юридичними засобами реалізації її норм, що 

значною мірою залежить як від удосконалення відповідних конституційних 

засад, так і від діяльності уповноважених державних органів із їх 

застосування 308, с. 9.  

Як видається, у разі якщо формулювання конституційних положень не 

відзначаються достатньою чіткістю й однозначністю, а процедура внесення до 

них змін є складною і довготривалою, завдання зі створення передумов для 

такого застосування лягає передусім на органи, уповноважені ці положення 

тлумачити і застосовувати. Йдеться про правотлумачну та правозастосовну 

діяльність національних судових органів конституційної та загальної 

юрисдикції. Як слушно зауважує Г. Даниленко, у межах національного 

правопорядку «статус міжнародного права визначається не тільки 

відповідними конституційними положеннями, а й здатністю національних 

судів до застосування цього права» 517, с. 53. Особливо вагомою в цьому 

відношенні є роль органів конституційної юстиції.  

4.2.2 Конституційний Суд України. Підкреслюючи значення 

конституційних юрисдикційних органів в межах правової системи держави, 

І. Лукашук зазначав, що «конституційний суд займає особливе місце в системі 

національної судової влади. Він покликаний сприяти тому, щоб правова 

система відповідала своїй основі – конституційним принципам, цілям, нормам. 

В умовах інтенсифікації взаємодії національної та міжнародної правових 
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систем досягнення оптимальних параметрів такої взаємодії стало необхідною 

умовою нормального функціонування як правової системи будь-якої країни, 

так і міжнародного права загалом. Серед органів судової влади головну 

відповідальність за досягнення даної мети несе конституційний суд. 

Усвідомлення цієї обставини набуває відображення в новому законодавстві 

європейських країн, яке розширює повноваження конституційних судів у 

вирішенні питання про співвідношення національного і міжнародного права. 

Але ще більш активною в цьому сенсі є роль практики самих конституційних 

судів» 193, с. 236, 242.  

Загалом потенціал конституційної юстиції визначається здатністю 

швидко й ефективно реагувати на зміни політичної та соціально-економічної 

ситуації в країні; не зв’язаністю жорсткими процедурними рамками при 

необхідності винесення рішень з орієнтацією на визначені правові пріоритети в 

контексті мети конституційної реформи; можливістю впливати на всі елементи 

конституціоналізму (нормативні, ідеологічні, праворегулятивні, охоронні) та 

сприяти системоутворюючій і системозберігаючій функціям Конституції 255, 

с. 22.  

У процесі конституціоналізації асоціативних відносин України та ЄС 

потенціал конституційної юстиції складно переоцінити. Адже внаслідок того, 

що внесення змін до Конституції України (особливо тих її статей, що 

визначають статус і дію міжнародних договорів на території України) є доволі 

складним питанням, яке поки що не стоїть на порядку денному конституційної 

реформи, саме позиція Конституційного Суду може відіграти вирішальну роль 

у пошуку балансу між гарантуванням верховенства Конституції як Основного 

Закону на території України та створенням дієвого механізму впровадження 

положень Угоди про асоціацію до національної системи права.  

Йдеться про вторинну (право тлумачну) конституціоналізацію, суб’єктом 

якої є саме конституційний юрисдикційний орган і яка реалізується шляхом 

його інтерпретаційної діяльності в питаннях правотлумачення. За своїм змістом 

ця діяльність полягає в тлумаченні конституції шляхом доповнення, 



 

 

400 

конкретизації і деталізації змісту конституційних норм 182, с. 753. У 

результаті інтерпретаційної конституціоналізації відбувається перетворення 

Основного Закону шляхом його нетекстуальної модифікації, тобто суттєвої 

зміни сенсу деяких конституційних приписів без внесення змін до його тексту, 

за допомогою таких прийомів, як звуження первинного змісту норми; 

розширення первинного змістового обсягу норми; фактичне доповнення норми 

в результаті виявлення прихованого в ній сенсу; заповнення прогалин у 

Основному Законі і, як наслідок, фактичне створення нових конституційних 

норм, впровадження нових правових понять; доповнення конституційної норми 

шляхом насичення конкретним змістом абстрактних понять та юридичних 

конструкцій тощо 2, с. 9–109.  

Особливістю правотлумачної конституціоналізації асоціації є те, що 

предметом такого тлумачення є норми змішаної (міжнародно-наднаціональної) 

правової природи, тобто норми, які, з одного боку, належать до правової 

системи ЄС, а з другого – є складовою частиною права міжнародних договорів, 

і відповідно підпорядковуються правилам міжнародно-правового регулювання 

договірних відносин сторін. Тож норми Угоди про асоціацію, хоча й 

входитимуть до складу національного законодавства, проте продовжуватимуть 

зберігати зв’язок і з європейською, і з міжнародно-правовою системою, а тому 

їх тлумачення не може здійснюватися без урахування європейських і 

міжнародних вимог щодо тлумачення такого роду правових актів. 

Необхідність у правотлумачній конституціоналізації асоціації може 

виникнути тоді, коли потрібно правильно застосувати норми Угоди про 

асоціацію або ж встановити та забезпечити відповідність їй національного 

законодавства 308, с. 19. Тому, як видається, реалізація цілей асоціації 

Україна – ЄС значною мірою залежатиме від концептуальної позиції, у руслі 

якої Конституційний Суд України здійснюватиме свою діяльність. Таке 

бачення зумовлюється авторитетністю цього органу, а також компетенцією, 

якою Конституційний Суд України наділений і функціями, що він виконує. 

Відповідно до ст. 147 Конституції України, Конституційний Суд України 
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вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у 

передбачених цією Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне 

тлумачення Конституції України 157.  

З наведеного формулювання випливає, що основною функцією 

Конституційного Суду України є здійснення офіційного тлумачення 

Конституції України. Поряд з тим Конституційний Суд України здійснює ряд 

повноважень, пов’язаних із міжнародним правом. У спеціальних дослідженнях 

їх позначають як блок міжнародно-релевантних повноважень Конституційного 

Суду України, що включає три основні елементи. Це, по-перше, розгляд справ 

щодо конституційності міжнародних договорів, які вносяться до Верховної 

Ради України для надання згоди на їх обов’язковість, а також конституційності 

чинних міжнародних договорів України 
38

; по-друге, конституційності 

правових актів про набрання міжнародними договорами чинності для 

України 
39

; та по-третє, конституційності актів міжнародного права, визнаних 

обов’язковими на території України, що встановлюють різний порядок 

реалізації одних і тих самих конституційних прав і свобод, чим суттєво 

обмежуються можливості їх реалізації 
40 
335, с. 119–120.  

Загалом, у теорії права виділяють декілька видів конституційного 

контролю за відповідністю міжнародних договорів конституціям держав: 

попередній (превентивний, попереджувальний), наступний (поточний) та 

конвенційний. При попередньому контролі міжнародний договір перевіряється 

до його вступу в силу. Наступний контроль поширюється на міжнародні 

договори, що вже набули чинності для держави. Конвенційний контроль 

                                                
38 Щодо практичних аспектів здійснення Конституційним Судом України цього різновиду міжнародно-

релевантних повноважень щодо договірних міжнародно-правових зобов’язань України, то прикладом 

попереднього конституційного контролю може слугувати справа про надання висновку щодо відповідності 

Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду, що, будучи підписаним 20 січня 

2000 р. від імені України, вносився до Верховної Ради для надання згоди на його обов’язковість і був визнаним 

Конституційним Судом таким, що не відповідає Конституції України. Внаслідок такого рішення наша держава 

змогла ратифікувати Римський Статут лише після внесення відповідних змін до Основного Закону в червні 

2016 р. 38. 
39 Як приклад цього різновиду міжнародно-релевантних повноважень Конституційного Суду України можна 

навести справу щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про ратифікацію 

Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 р.» 315. 
40 Цей різновид міжнародно-релевантних повноважень Конституційного Суду України не був реалізований на 

практиці.  
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передбачає перевірку внутрішньодержавних законів і підзаконних актів на 

відповідність чинним міжнародним договорам 126, с. 57–60; 257, с. 297.  

Щодо українського конституційного законодавства, то в ньому 

відповідно до частини першої ст. 151 Конституції України, по суті, 

передбачено два види конституційного контролю – попередній (превентивний) 

та наступний (поточний), натомість конвенційний контроль у межах 

національної системи права здійснюється переважно загальними судами. 

Порядок розгляду та вирішення справ в органах конституційної 

юрисдикції визначають як конституційне судове провадження. Воно 

регулюється Законом України «Про Конституційний Суд України». Можна 

виділити загальну процедуру, яка є спільною щодо порядку підготовки справ, 

ведення судового засідання та винесення рішення у справах, а також 

спеціальну процедуру з окремих категорій справ. 

Загальна процедура включає порядок подання звернення до органу 

конституційної юрисдикції уповноваженими суб’єктами, попередній розгляд 

звернень для вирішення питання про їх прийняття або відхилення, 

процесуальне представництво, права судді-доповідача, порядок витребування 

необхідних матеріалів, запрошення свідків та експертів, проведення судового 

засідання, наради та голосування за рішення, оголошення рішення, порядок 

виконання рішення, можливі випадки поновлення провадження та інші 

положення. 

Спеціальна процедура регламентує питання стосовно кола суб’єктів, які 

уповноважені порушувати конституційне судове провадження щодо 

встановлення відповідності Конституції України, правові наслідки рішень із 

цього питання, положення про виконання таких рішень.  

Єдиним застереженням у процедурі розгляду справ щодо контролю 

конституційності міжнародних договорів є заборона Верховній Раді України 

під час попереднього контролю конституційності і до моменту винесення 

остаточного рішення Конституційним Судом України давати згоду на 

обов’язковість норм міжнародного договору для держави. Водночас при 
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здійсненні наступного контролю конституційності не існує законодавчо 

встановлених обмежень щодо реалізації такого договору на території держави.  

Одним із важливих питань, що стосується процедури конституційного 

судового провадження, є визначення кола суб’єктів, які мають право звернення 

до органу конституційної юрисдикції з клопотанням про перевірку 

конституційності. В Україні таке право надане:  

 – Президентові України, Кабінету Міністрів України та не менш як 45 

народним депутатам України – щодо конституційності чинних міжнародних 

договорів та міжнародних договорів, які вносяться до Верховної Ради України 

для надання згоди на їх обов’язковість (ст. 151 Конституції України);  

 – Президентові України, не менш як 45 народним депутатам України, 

Верховному Суду, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, 

Верховній Раді Автономної Республіки Крим – щодо конституційності 

правових актів про набрання міжнародними договорами чинності для України, 

а також актів міжнародного права, визнаними обов’язковими на території 

України, якими суперечливо регулюється порядок реалізації конституційних 

прав і свобод людини і громадянина 335, с. 121.  

Слід зазначити, що Конституційний Суд України не наділений прямими 

повноваженнями тлумачити норми міжнародного права. Тому більшість 

учених-конституціоналістів оминають увагою проблему тлумачення норм 

міжнародного права органом конституційної юрисдикції. Причина – доволі 

відчутним є вплив позитивізму, представники якого посилаються на відсутність 

прямої настанови на здійснення такої діяльності в переліку повноважень 

Конституційного Суду України.  

Водночас наявна практика свідчить, що під час здійснення повноважень 

із офіційного тлумачення законів України орган конституційної юрисдикції 

України часто звертається до положень міжнародних договорів, здійснюючи 

одночасно їх тлумачення, для обґрунтування своєї позиції у всіх сферах 

реалізації своїх повноважень (прийняття рішень, надання висновків, 

формулювання правових позицій) 121. Так, екс-голова Конституційного Суду 



 

 

404 

України М. Селівон указує на те, що «орган конституційної юрисдикції 

України звертався до положень міжнародно-правових актів більш як у третині 

своїх рішень. У справах, які стосувались офіційного тлумачення положень 

Конституції України та законів України за зверненням громадян, близько 60% 

рішень Конституційного Суду містять посилання на міжнародно-правові акти 

або їх окремі положення для обґрунтування правових позицій Суду» 333, 

с. 38.  

Суддя Конституційного Суду України у відставці П. Євграфов називав 

таке тлумачення «імплементаційним», характеризуючи його як особливий вид 

тлумачення, який лише започатковується у вітчизняній доктрині і полягає у 

тому, щоб здійснити тлумачення таким чином, щоб воно не розходилось ані з 

Конституцією, ані з міжнародно-правовими стандартами, яким повинні 

відповідати не тільки результати такого тлумачення, а й законодавчі акти 439, 

с. 4; 335, с. 124.  

При цьому, звертаючись до тих чи інших положень міжнародних 

договорів, Конституційний Суд України застосовує комбінації трьох основних 

теорій їх тлумачення: текстуалістичної, телеологічної та теорії намірів.  

Текстуалістична теорія базується на принципах дослівного 

(буквального) розуміння тексту. Тлумачення відбувається відповідно до правил 

літературної мови. Будь-які вади тексту не вимагають звернення до 

позатекстуальних засобів (підготовчих матеріалів, подальшої практики тощо), а 

сприймаються суб’єктом тлумачення такими, як вони є. Вважається, що 

відповідальність за недоліки у нормі, а відповідно,  і за їх виправлення повинен 

нести не суд, а її автор (у випадку законів – законодавець, а у випадку 

договорів – сторони договору). В основі теорії намірів лежить прагнення 

віднайти справжню волю автора відповідної норми (стосовно міжнародних 

договорів – наміру сторін, які договір уклали). На відміну від текстуалізму ця 

теорія дає змогу звертатися до позатекстуальних засобів тлумачення 

(підготовчих матеріалів, подальшої практики застосування міжнародного 

договору та ін.). Телеологічна теорія базується на ідеї самостійного життя 
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норми, і можливості зміни її суті зі зміною часу за незмінної форми. При 

тлумаченні норм права за допомогою цієї теорії суб’єкт тлумачення 

намагається з’ясувати мету, задля досягнення якої була прийнята відповідна 

норма, і в рамках цієї мети (яка могла і змінитись із плином часу) з’ясувати 

зміст норми відповідно до вимог конкретного часу 121, с. 166–167. 

Також Конституційний Суд України доволі часто вдається до врахування 

позицій інших суб’єктів тлумачення міжнародних договорів, у тому числі й з 

юрисдикцій, які прямого відношення до української національної системи 

права не мають. Зокрема, примітною є позиція Конституційного Суду в 

питаннях тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод Європейським судом з прав людини. У рамках національної системи 

Конституційний Суд застосовує телеологічне тлумачення цієї Конвенції, 

здійснене Європейським судом з прав людини 121, с. 118, 153. Для прикладу, 

в мотивувальній частині рішення Конституційного Суду у справі за 

конституційним зверненням громадян України щодо офіційного тлумачення 

статей 55, 64, 124 Конституції України, зокрема, зазначається: «Частина перша 

ст. 55 Конституції України відповідає зобов’язанням України, які виникли, 

зокрема, у зв’язку з ратифікацією Україною Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права, Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод (Рим, 1950 р.), що згідно зі ст. 9 Конституції України 

«є частиною національного законодавства України» 314.  

Ще одним цікавим фактом з практики Конституційного Суду України 

також є те, що поряд із міжнародними договорами він звертався за аналогією 

до відповідного законодавства ЄС, використовуючи, зокрема, такий 

нормативно-правовий акт Союзу, як директиви для обґрунтування своїх 

рішень. Так, у Рішенні № 8-рп/2007 (справа про граничний вік перебування на 

державній службі в органах місцевого самоврядування) 314. Конституційний 

Суд звертається до положень як низки міжнародних конвенцій, так і 

посилається на досвід Ради ЄС, зокрема одну з її директив. Аналогічно 

Конституційний Суд України робить це і в деяких інших справах. Таке 
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застосування позицій органів наднаціонального міждержавного об’єднання 

свідчить про те, що Конституційний Суд України використовує широкий підхід 

до тлумачення міжнародних договорів, зокрема, звертаючи увагу і на практику 

органів міжнародних організацій, а також суб’єктів, які за певних умов можуть 

бути прирівняні до них. Вбачається, що подібні напрацювання органу 

конституційної юстиції, особливо позитивний досвід у сфері тлумачення і 

застосування норм Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод і правових актів Союзу, можуть бути покладені в основу і розвинені в 

подальшому процесі здійснення інтерпретаційної конституціоналізації 

асоціативних відносин Україна – ЄС. 

Водночас проаналізована практика Конституційного Суду України 

демонструє фактично недостатню інтеграцію міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, до національного 

законодавства України. Як правильно вказує Є. Звєрєв, судді звертаються до 

положень міжнародного права радше як до додаткового аргументу в 

обґрунтуванні своїх позицій, які вони у переважній більшості справ базують на 

нормах національного законодавства. Автор вбачає, що така позиція органу 

конституційної юрисдикції України заслуговує на критику, оскільки рішення 

цього Суду є своєрідним взірцем для інших судів, і використання для 

обґрунтування своїх позицій не лише норм національного законодавства 

України, а й доктринальних підходів, рішень міжнародних судових інституцій, 

а також інших суб’єктів тлумачення свідчило б про високу кваліфікацію суддів 

Конституційного Суду України 121, с.165–167, 173.  

Щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС слід зазначити, що 

рішення органу конституційної юстиції, які прямо чи дотично стосуватимуться 

її положень, слугуватимуть своєрідним правовим орієнтиром не лише для судів 

загальної юрисдикції, а й для органів законодавчої і виконавчої влади. Адже 

тлумачення, надане Конституційним Судом України, спонукатиме нормотворчі 

органи до імплементаційної правотворчості, оскільки якщо буде встановлено, 

що положенням Угоди про асоціацію не відповідають норми національного 
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законодавства, останні треба буде змінювати. Виходячи з цього, можна 

стверджувати, що інтерпретаційна конституціоналізація, здійснювана 

Конституційним Судом України, може послугувати імпульсом як для 

подальшої правотлумачної діяльності судів загальної юрисдикції, так і для 

конкретизуючої правотворчої конституціоналізації процесу асоціації України з 

ЄС. 

Тим самим на Конституційний Суд України покладається дуже важливе 

завдання. По суті, він має виробити власну конституційно-правову політику 

щодо імплементації положень Угоди про асоціацію до національної правової 

системи. На нашу думку, така конституційно-правова політика має в 

концентрованому вигляді відображати концептуальний підхід держави щодо 

подальшого курсу на європейську інтеграцію при збереженні національної 

ідентичності та посиленні наголосу на дотриманні національних інтересів. У 

такій подвійній правовій природі і полягає основна складність здійснення 

інтерпретаційної конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС, який на 

сьогодні спрямований не стільки на підготовку України до вступу в Союз, 

скільки на поглиблення відносин сторін, що водночас не виключає реалізації 

євроінтеграційних прагнень нашої держави в майбутньому. І власне, 

успішність реалізації цілей асоціації створить для цього необхідне економічне 

підґрунтя і правові передумови. Тому, як видається, в основу відповідної 

конституційно-правової політики мають бути покладені такі ключові засади: 

по-перше, врахування досвіду впровадження договорів про асоціацію до 

правових систем третіх країн (передусім європейського регіону); по-друге, 

вивчення і врахування доктринальних підходів щодо acquis ЄС, і особливо тих, 

що були напрацьовані Судом ЄС; та, по-третє, врахування національних 

політико-правових та економічних реалій і власних доктринальних підходів, 

оскільки згідно зі ст. 9 Конституції України Угода про асоціацію є складовою 

національного законодавства України, а отже, тлумачитися вона має не тільки 

відповідно до європейського, а й відповідно до національного права. 

Вбачається, що дотримання балансу між цими основними, нерозривно 



 

 

408 

пов’язаними між собою складовими конституційно-правової політики є 

запорукою успішної конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС.  

4.2.3 Загальні суди. Поряд із офіційним суб’єктом (Конституційним 

судом) правотлумачну діяльність здійснюють й інші учасники процесу 

конституціоналізації, зокрема суди загальної юрисдикції шляхом судового 

нормоконтролю.  

Як слушно зауважує Д. Терлецький, сприйняття і використання 

міжнародних договорів, включення їх до складу національного законодавства 

як безпосередніх джерел правових норм, що регламентують поведінку 

суб’єктів національного права та, напевне, найбільш високий потенціал судової 

влади у вирішенні колізій між нормами національного законодавства і нормами 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, дає підстави стверджувати про особливу роль судових інституцій у 

регулюванні дії міжнародних договорів в Україні 389, с. 162. Це твердження 

повною мірою стосується і Угоди про асоціацію, адже відповідно до 

європейської правової традиції будь-яка судова установа при розгляді справи і 

вирішенні спору про право виконує ряд завдань, основними серед яких є 

тлумачення правових норм, заповнення прогалин у праві та захист прав і 

інтересів осіб, які забезпечуються відповідним правовим захистом 121, с. 754.  

Угода про асоціацію закріплює широке коло прав осіб, які діятимуть під 

юрисдикцією сторін (зокрема суб’єктів господарювання у межах ЗВТ, 

працівників тощо). Якщо виходити з того, що положення Угоди про асоціацію 

(як і інших міжнародних договорів із ЄС) складають не тільки міжнародно-

правові зобов’язання України, а й імперативне право, на підставі якого особи, 

підпорядковані її юрисдикції, можуть набувати суб’єктивні права та обов’язки і 

висувати вимоги перед судом, то під час розгляду справ у судах сторони 

повинні мати можливість прямо посилатися на положення Угоди для захисту 

своїх прав, а суди зобов’язані брати їх до уваги. Суди, у свою чергу, також 

повинні мати право посилатися на положення Угоди, принаймні у тих 

випадках, коли закон чи інший нормативний акт не відповідає їй або якщо 



 

 

409 

певна норма, що міститься в ній, точніше або чіткіше сформульована, 

порівняно з національним імплементаційним законодавством 56.  

Вочевидь, що за такої ситуації визначального значення у вирішенні 

колізій набуває здійснення судочинства, під час якого суди переборюють 

колізії в кожному конкретному випадку шляхом застосування колізійних норм, 

закріплених процесуальним законодавством (що найбільш адекватно 

конкретизують положення частини першої ст. 9 Конституції України), та 

узгоджувального тлумачення. Сутність останнього визначається принципом 

доброзичливого ставлення до міжнародних договорів, що набуває дедалі більш 

широкого визнання у практиці національних судів, та полягає в презумпції, 

згідно з якою законодавець, приймаючи новий закон, не мав наміру 

порушувати зобов’язання за міжнародними договорами держави 212, с. 270–

271. Це означає, що в разі суперечностей між нормами національного права і 

положеннями Угоди про асоціацію національний суд намагатиметься 

тлумачити норми національного права у світлі договірних положень таким 

чином, щоб по можливості запобігти порушенню Угоди 389, с. 162. У процесі 

такої діяльності загальні суди фактично непрямим чином здійснюють 

конвенційний контроль щодо відповідності національного законодавства 

нормам міжнародних договорів, ратифікованих Україною.  

Слід зазначити, що внаслідок внесення змін до Конституції України в 

2016 р. Конституційний Суд України втратив повноваження з надання 

офіційного тлумачення законів України, тому нині ці повноваження фактично 

покладаються на суди загальної юрисдикції. А оскільки згідно зі ст. 9 

Конституції України міжнародні договори України, ратифіковані Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства, тлумачити їх мають 

суди загальної юрисдикції на чолі з Верховним Судом.  

Останній має визначати концептуальні засади і механізм такого 

тлумачення у своїх висновках, правова природа яких має прецедентний 

характер. Таке бачення ґрунтується на положеннях частин п’ятої та шостої 

ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2016 р., де закріплено: 
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висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного 

Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які 

застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить 

відповідну норму права. Ці висновки Верховного Суду мають враховуватись 

іншими судами при застосуванні відповідних норм права. Суд має право 

відступити від правової позиції, викладеної Верховним Судом, тільки з 

одночасним наведенням відповідних мотивів. Отже, з формальної точки зору є 

підстави прогнозувати, що однією з форм правотлумачної конституціоналізації 

процесу асоціації України з ЄС, здійснюваної судами загальної юрисдикції, 

будуть висновки Верховного Суду.  

Участь Верховного Суду в процесі конституціоналізації визначається 

також тим, що, будучи найвищим судом у системі судоустрою України, він 

наділений компетенцією у сфері судового нормоконтролю, відповідно до якої у 

випадку виявлення невідповідності Угоди про асоціацію чи національного 

імплементаційного законодавства Конституції України, він має право 

звернення з конституційним поданням до Конституційного Суду України. 

Щодо вирішення колізій між нормами національного законодавства і 

нормами міжнародних договорів 121, с. 754
41

 – у цьому аспекті в Україні вже 

наявна певна судова практика. Зокрема, Пленум Верховного Суду України в 

п. 4 Постанови № 9 від 1 листопада 1996 р. наголосив: «Виходячи з положень 

ст. 9 Конституції України про те, що чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України, суд не може застосувати закон, який 

регулює правовідносини, що розглядаються, інакше як міжнародний договір. У 

той же час міжнародні договори застосовуються, якщо вони не суперечать 

Конституції України» 454.  

У п. 11 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 грудня 2014 р. № 13 «Про 

                                                
41 Варто зауважити, що питання конституційної регламентації дії та застосування міжнародних договорів у 

правопорядку України вже неодноразово ставало предметом самостійних наукових досліджень. Зокрема, 

безпосередньо присвячені цій тематиці вже згадувані роботи О. Назаренко, Д. Терлецького, Є. Зверєва, 

А. Мутани, Н. Галецької та ін. 234; 389; 121; 230; 56. 
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застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні 

правосуддя» передбачено, що «застосовуючи міжнародні договори України під 

час здійснення правосуддя, суди повинні враховувати, що при тлумаченні 

міжнародного договору застосовуються правила статей 31, 32, 33 Віденської 

конвенції. … Поряд із контекстом міжнародного договору враховуються: будь-

яка наступна угода між учасниками щодо тлумачення договору або 

застосування його положень; наступна практика застосування договору, яка 

встановлює угоду учасників щодо його тлумачення; будь-які відповідні норми 

міжнародного права, які застосовуються у відносинах між учасниками». … У 

разі виникнення труднощів із застосуванням міжнародних договорів України 

суди при здійсненні правосуддя можуть використовувати акти та рішення 

міжнародних організацій, спеціалізованих органів, які мають повноваження 

щодо тлумачення відповідних міжнародних договорів або врегулювання спорів 

щодо тлумачення» 284. Зацитоване положення свідчить про те, що суди 

України під час тлумачення положень міжнародного договору мають 

враховувати міжнародну правозастосовну практику. Такий підхід уможливлює 

врахування на національному рівні не лише норм міжнародних договорів, а й 

результатів міжнародної імплементації. Отже, тлумачення норм міжнародних 

договорів для застосування, за умови закріплення обов’язку для національних 

правозастосовних органів тлумачити положення міжнародних договорів 

відповідно до міжнародних правил (статті 31–33 Віденської конвенції про 

право міжнародних договорів), дає змогу враховувати на національному рівні 

результати міжнародної імплементації 56, с. 122.  

При цьому тлумачення Угоди про асоціацію, так само як і застосування, 

має здійснюватись із обов’язковим врахуванням її подвійної міжнародно-

правової та наднаціональної природи, якої вона не втратила після надання 

парламентом згоди на обов’язковість для України. З іншого боку, національні 

суди застосовуватимуть договірні норми Угоди в контексті національної 

правової системи відповідно до її цілей і принципів, положень національного 

конституційного і поточного законодавства, зокрема процесуальних норм. 
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Тобто суди будуть здійснювати тлумачення норм Угоди та інших правових 

актів, прийнятих на її реалізацію, для того, щоб вони могли використовуватись 

як складова національного законодавства в конкретних обставинах справи 

відповідно до соціальних умов на час застосування норм. Вбачається, що 

гармонійне поєднання цих підходів становить найважливіший аспект 

здійснюваного судами узгоджувального тлумачення в контексті 

конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС. 

Проте, як свідчить вітчизняна практика, суди загальної юрисдикції, 

незважаючи на правовідносини, які виникають при розгляді справ, доволі 

обмежено застосовують норми міжнародних договорів, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України. Аналіз відповідних рішень виявляє 

неузгоджений та суперечливий характер посилань на міжнародно-договірні 

норми при здійсненні судочинства 389, с. 166. Причиною цього є наявність 

«суб’єктивного» та «об’єктивного» чинників 260, с. 37.  

Сутність першого полягає у тому, що: 1) українські судді «звикли 

застосовувати тільки позитивне законодавство, а не прецедентне право» 448, 

яке склалось у процесі тлумачення договірних норм міжнародними або 

наднаціональними судовими інстанціями; 2) вони «не мають такого 

бажання» 394, внаслідок сконцентрованості передусім на нормах 

національного права 121, с. 11–112; 3) «...юридична ментальність українців 

побудована лише на інструкціях» 102; 4) «...українська юриспруденція 

«бачить» при розгляді справи передусім норму закону (продукт держави), а не 

природні права людини, в які держава не має права втручатися» 199, 

5) «…низький рівень правової культури, слабке знання міжнародного права…» 

та ін. 7, с. 36.  

Щодо складових «об’єктивного» чинника, то вони переважно 

пояснюються: 1) «відсутністю у чинному законодавстві норм, які б 

зобов’язували суддів судів загальної юрисдикції використовувати положення 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України» 11, с. 18–20; 285, с. 9–11; 2) незначною кількістю офіційно 
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опублікованих аутентичних перекладів міжнародних договорів та інших 

правових актів міжнародного або наднаціонального характеру, в тому числі 

рішень судових інстанцій 457; 3) недосконалістю чинного законодавства 

тощо 260, с. 37.  

Поряд із цим національні суди при тлумаченні міжнародних договорів 

стикаються із низкою інших проблем, зокрема браком досвіду роботи із 

нормами міжнародного права (що є характерним для багатьох суддів 

національних судів різних держав, зокрема і України). Труднощі у тлумаченні 

норм міжнародних договорів для їх застосування у національній правовій 

системі можуть виникати й у зв’язку з відсутністю офіційного перекладу 

міжнародної правозастосовної практики мовою, якою послуговуються 

національні правозастосовні органи, необхідністю моніторингу міжнародної 

правозастосовної практики для того, щоб враховувати її при здійсненні 

правозастосування 56, с. 122. Також серйозною проблемою є не завжди 

високий освітній рівень суддів, що негативно впливає на їх здатність до аналізу 

складних ситуацій (прикладом яких є тлумачення міжнародних договорів, 

застосування іноземного права чи прецеденту, де це дозволено національним 

законодавством). Здатність у цій заплутаній ситуації знайти правильне місце 

відповідної норми міжнародного договору в ієрархії національного 

законодавства та здійснити правосудне тлумачення – основна мета судді 

національного суду. Водночас цієї мети дуже складно досягти в сучасних 

українських реаліях (зокрема, зважаючи на перевантаженість українських судів 

справами, недостатньо високу кваліфікацію більшості суддів та корупцію, яка, 

на жаль, характерна для судової влади в Україні 121, с. 111–112. Видається, 

що це є основною проблемою стосовно участі судів загальної юрисдикції в 

процесі правотлумачної конституціоналізації.  

Як наслідок – фахівці констатують сумні тенденції фактичного 

самовідмежування судової влади від загальнодержавного процесу 

євроінтеграції, зокрема адаптації законодавства України до acquis ЄС, хоча 

саме вона має відігравати в ньому одну з провідних ролей 167, с. 270. Вихід із 
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цієї ситуації вбачається у подальшому впровадженні на державному рівні 

спеціальних освітніх програм, спрямованих на формування професійної 

«проєвропейської» правосвідомості суддів; підвищенні професійної 

кваліфікації суддівського корпусу, особливо стосовно вивчення acquis ЄС та 

практики його застосування, а також поглиблення рівня знань мов держав – 

членів Союзу; видання матеріалів, що містять результати міжнародної та 

європейської правозастосовної практики державною мовою; проведення 

відповідних тренінгів, програм стажування в органах ЄС та органах тих країн, 

які мають успішний досвід імплементації угод про асоціацію з ЄС; заохочення 

на рівні вищих судових інстанцій застосування судами загальної юрисдикції 

договірних міжнародних і наднаціональних правових норм та усталеної 

практики їх тлумачення, інакше кажучи, більш активне залучення судової гілки 

влади до здійснення цілеспрямованої правової політики щодо 

конституціоналізації відносин із ЄС та подальшої європейської інтеграції 

України.  

4.2.4 Інші державні органи, що забезпечують процес асоціації України з 

Європейським Союзом. Виконання державою своїх міжнародно-правових 

зобов’язань потребує злагодженої дії всіх її органів. Це повною мірою 

стосується і виконання зобов’язань, прийнятих Україною за Угодою про 

асоціацію. Не останню роль у цьому процесі відіграють спеціалізовані органи, 

метою діяльності яких є забезпечення європейської інтеграції України. Діючи 

на підставі Конституції та законів України, саме вони мають виконувати 

поточну роботу у сфері реалізації положень Угоди про асоціацію, включаючи 

правову адаптацію.  

Водночас слід зазначити, що створення організаційного механізму із 

забезпечення європейської інтеграції України розпочалося задовго до 

підписання Угоди про асоціацію. Фактично перші кроки на шляху реалізації 

цього важливого вектора вітчизняної правової реформи були зроблені ще в 

1998 р., одразу після набуття чинності УПС. Того року Кабінет Міністрів 

України визначив механізм адаптації законодавства України до законодавства 
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ЄС, в якому координування процесу у виконавчій гілці влади покладалось на 

Міністерство юстиції України, при якому створювалась Міжвідомча 

координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу (МКР) 278.  

На початку 1999 р. Указом Президента України «Про заходи щодо 

вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади» 406 на 

Міністерство юстиції України було додатково покладено функції з планування 

роботи по адаптації законодавства України до законодавства ЄС та контролю 

за її здійсненням. Цим указом було також запроваджено складання щорічних 

урядових планів адаптації законодавства України до законодавства ЄС, які 

належало готувати Мін’юсту на підставі відповідних галузевих планів, що 

розроблялися центральними органами виконавчої влади, а потім подавалися на 

затвердження Уряду 79, с. 1–10.  

В 2000 р. для координації діяльності органів державної влади з питань 

забезпечення входження України до європейського правового простору та 

адаптації законодавства України до норм і стандартів ЄС, при Президентові 

України зі статусом консультативно-дорадчого органу було створено 

Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу (далі – Національна рада) 407. До складу Національної 

ради входили представники законодавчої та виконавчої гілок влади, а також 

Адміністрації Президента і провідних правничих шкіл України. Очолював Раду 

особисто Президент.  

Того ж, 2000 р. при Міністерстві юстиції України почали діяти дві 

спеціалізовані адаптаційні установи – Центр порівняльного права та Центр 

перекладів актів європейського права, які здійснювали, відповідно, аналітичний 

та інформаційний супровід адаптації. Ці інституції та створений у 2003 р. 

шляхом їхнього злиття Центр європейського та порівняльного права стали 

ефективними інструментами адаптаційної політики держави. Названі центри 

вперше в Україні започаткували комплексні галузеві порівняльно-правові 

дослідження права України та acquis ЄС, порушили проблему уніфікації 
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української правничої термінології в сфері європейського права та почали 

створення українського глосарію правових термінів ЄС, розробили 

методологію перекладу актів acquis communautaire українською мовою та 

створили першу в Україні електронну базу даних українських перекладів цих 

актів 79, с. 1–10. За оцінкою тогочасного голови Комітету Верховної Ради 

України з питань європейської інтеграції Б. Тарасюка, Центр був чи не єдиною 

державною установою, що проводила серйозну роботу, спрямовану на 

приведення українського законодавства у відповідність із законодавством ЄС, і 

однією з небагатьох, в якій працювали фахівці-правники з європейською 

освітою 383.  

У 2002 р. було створено Державну раду з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції (далі – Державна рада), яку очолив Президент 

України 410, а також Комітет з питань європейської інтеграції при Верховній 

Раді України.  

Таким чином, з формально-юридичного погляду в Україні на початку 

2002 р. було сформовано нормативно-правову базу та інституційний механізм, 

який мав забезпечувати реалізацію пріоритетного зовнішньополітичного 

напряму – європейську інтеграцію України, і зокрема адаптацію законодавства 

України до acquis ЄС. У 2003 р. цей механізм включав: МКР, Національну раду 

і Державну раду, які одночасно функціонували в системі органів виконавчої 

гілки влади. 

Виходячи з цього, вчені-фахівці звертали увагу на те, що завдання і 

повноваження цих інституцій у сфері європейської інтеграції та правової 

адаптації значною мірою перетиналися і дублювалися з низки питань, зокрема: 

координація та забезпечення взаємодії міністерств і центральних органів 

виконавчої влади; формування єдиного підходу, стратегії та пріоритетних 

напрямів державної політики в сфері правової адаптації; розгляд 

законопроектів, розробка пропозицій з метою вдосконалення українського 

законодавства в напрямі адаптації з правом ЄС; моніторинг процесу адаптації; 

розробка пропозицій щодо спрямування міжнародної допомоги у сфері 
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адаптації. Для прикладу, один із органів – Національна рада, за весь період 

свого існування прийняла лише два рішення 167, с. 260–262. Як зауважив у 

зв’язку з цим Г. Друзенко, потенціал цього цікавого і корисного органу, що мав 

би за участю всіх суб’єктів законотворчого процесу виробляти стратегію 

адаптації та розв’язувати найважливіші питання в цій сфері, на жаль, так і не 

був розкритий. Фактично єдине, що Рада встигла здійснити за час своєї 

діяльності, це підтримати проект Закону України «Про Концепцію 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС» 79, с. 1–10, що сприяло подальшому схваленню цього законопроекту 

Урядом та прийняттю його Верховною Радою України 106. Це дало підстави 

експертам стверджувати, що МКР, Національна рада та Державна рада не є 

цілісним механізмом, а дублюють функції одна одної в сфері правової 

адаптації 79, с. 1–10. Практично не був регламентований порядок взаємодії 

цих трьох органів, не визначалось як співвідносяться їх повноваження, 

юридично не встановлювалося між ними ієрархії, чим фактично створювалися 

підстави для конкуренції між ними та колізійності прийнятих ними 

рішень 167, с. 264.  

Тому не дивно, що зазначені органи не забезпечили очікуваної 

інтенсифікації адаптаційної нормотворчої діяльності у зв’язку з відсутністю 

чіткого стратегічного бачення цілей, пріоритетів і перспектив адаптації, 

низькою інституційною спроможністю центральних органів виконавчої влади, 

недофінансуванням, неритмічністю діяльності, недостатнім розмежуванням 

компетенції зазначених вище спеціалізованих інституцій і фактичною 

відсутністю у них владних повноважень, неналежним науковим супроводом 

адаптаційної діяльності, відсутністю необхідної кількості україномовних 

перекладів актів європейського права тощо. Наявність зазначеного спектра 

проблем зумовила необхідність перегляду підходів до організації адаптації 

законодавства України до acquis ЄС та коригування відповідного 

інституційного механізму (адміністративних структур і правових 

процедур) 304, с. 34.  
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З метою усунення означених недоліків інституційного механізму 

інтеграції України до ЄС, який включав і механізм правової адаптації, Закон 

України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» 106 передбачив створення єдиного координаційного 

органу. В 2004 р. на виконання положень Закону було створено Координаційну 

раду з адаптації законодавства України до законодавства ЄС 281; 270 на чолі 

з Прем’єр-міністром України, яка функціонує дотепер. Після створення цього 

органу одночасне існування Міжвідомчої координаційної ради з адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, Національної 

ради з питань адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу і Державної ради з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції стало недоцільним. Формальна ліквідація МКР 

відбулася у 2004 р., Державної ради – у 2005 р., а Національної ради – у 2006 р.  

Після підписання Угоди про асоціацію успадкований з часів УПС та 

існуючий дотепер інституційний механізм європейської інтеграції та правової 

адаптації не зазнав значних змін. Нині цей механізм включає: Верховну Раду 

України, Кабінет Міністрів, Міністерство юстиції та інші центральні органи 

виконавчої влади, Координаційну раду, а також Урядовий офіс з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Зокрема, Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в 

Україні уповноважена забезпечувати ухвалення законів на виконання 

зобов’язань України у сфері адаптації законодавства, а також правову 

експертизу на відповідність acquis ЄС внесених суб’єктами законодавчої 

ініціативи законопроектів на всіх етапах їх розгляду. Координацію 

парламентської діяльності у сфері адаптації законодавства здійснює 

профільний Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, 

який робить вагомий внесок у забезпечення асоціації України з ЄС 304, с. 34. 

До предметів відання Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції 

серед іншого належить: участь України в міжнародних інтеграційних процесах, 

пов’язаних з діяльністю ЄС; адаптація українського законодавства до 



 

 

419 

законодавства ЄС, забезпечення його відповідності зобов’язанням України у 

рамках Ради Європи; оцінка відповідності законопроектів міжнародно-

правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції; державна 

політика у сфері європейської інтеграції; забезпечення міжпарламентських 

зв’язків у рамках співробітництва України з ЄС; координація програм технічної 

допомоги ЄС Верховній Раді України та спеціальних навчальних програм; 

надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України з ЄС та його 

державами-членами (ратифікація, приєднання до міжнародного договору, 

прийняття тексту міжнародного договору), денонсація зазначених міжнародних 

договорів України; транскордонне та міжрегіональне співробітництво з 

державами – членами ЄС 277.  

Процедуру розгляду законопроектів та інших нормативно-правових актів, 

що належать за предметом правового регулювання до сфер, правовідносини в 

яких регулюються правом ЄС, закріплено у розділі ІХ Закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу». Передбачено, що кожен внесений до Верховної Ради 

України законопроект упродовж семи днів надходить до Комітету Верховної 

Ради України з питань європейської інтеграції для з’ясування його належності 

за предметом правового регулювання до сфер, правовідносини в яких 

регулюються правом ЄС. Законопроекти, які відповідно до висновку Комітету 

належать за предметом правового регулювання до сфер, відносини в яких 

регулюються правом ЄС, крім розроблених на виконання згаданої вище 

Загальнодержавної програми, протягом трьох днів передаються до 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади для підготовки 

експертного висновку щодо їх відповідності acquis ЄС. Перспектива розгляду 

законопроекту Верховною Радою України залежить від надаваного у 

двадцятиденний термін експертного висновку уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади щодо його відповідності acquis ЄС та пропозиції 

Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції щодо 

доцільності його прийняття і термінів набрання ним чинності 106.  
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Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої 

влади забезпечує виконання Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС у межах законодавчо визначеної 

компетенції. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» саме уряд здійснює спрямування, координацію та контроль у сфері 

європейської інтеграції з таких питань: 1) розроблення та здійснення заходів із 

виконання Угоди про асоціацію, інших міжнародних договорів України у сфері 

європейської інтеграції та домовленостей між Україною та ЄС; 

2) співробітництво між Україною та ЄС, а також державами – членами ЄС у 

сфері європейської інтеграції; 3) адаптація законодавства України до acquis ЄС; 

4) виконання міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції і 

домовленостей між Україною та ЄС; 5) діяльність двосторонніх органів, 

передбачених Угодою та іншими міжнародними договорами України у сфері 

європейської інтеграції; 6) цільове спрямування бюджетного фінансування у 

сфері європейської інтеграції; 7) залучення та використання міжнародної 

допомоги ЄС та інших донорів, спрямованої на підтримку виконання завдань у 

сфері європейської інтеграції; 8) інформування громадськості у сфері 

європейської інтеграції; 9) залучення громадян до процесу прийняття 

Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади рішень у сфері 

європейської інтеграції; 10) кадрове забезпечення органів виконавчої влади у 

сфері європейської інтеграції, навчання, підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів 

місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції 111.  

Як свідчать наведені положення, нині Кабінет Міністрів України як 

вищий орган у системі органів виконавчої влади фактично сконцентрував увесь 

спектр повноважень у євроінтеграційній сфері, внаслідок чого Міністерство 

юстиції України de facto було позбавлене статусу уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС.  
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При цьому одночасно зберігають чинність нормативно-правові акти, які 

по-різному визначають компетенцію Міністерства юстиції в євроінтеграційній 

сфері, у тому числі два Положення про це Міністерство. У затвердженому 

2011 р. указом Президента України Положенні закріплено широкі 

«євроадаптаційні» повноваження Міністерства юстиції як спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС.  

У ньому, зокрема, визначено, що Міністерство юстиції України є 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС. У зв’язку з цим на 

Міністерство юстиції України покладаються такі повноваження: 1) формування 

і забезпечення реалізації державної правової політики, в тому числі політики у 

сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС, а також 

забезпечення підготовки матеріалів з питань, що належать до його компетенції, 

у зв’язку з участю України у відповідних міжнародних організаціях та 

інтеграцією її в такі організації; 2) здійснення планування законопроектної 

роботи та роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС за 

поданням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 

координації нормотворчої діяльності органів виконавчої влади та контролю за 

цією діяльністю 406; 3) організація роботи з підготовки щорічного плану 

заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС, проведення моніторингу її виконання; 

4) здійснення науково-експертного, аналітичного, інформаційного та 

методологічного забезпечення виконання Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС, переклад актів acquis ЄС 

українською мовою, оновлення глосарія термінів acquis ЄС тощо 271. 

Натомість у постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про Міністерство юстиції України» 2014 р. повноваження 

Мін’юсту зведено до здійснення науково-експертного, аналітичного, 

інформаційного та методологічного забезпечення виконання першого етапу 
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реалізації Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС 282. Як слушно зазначає О. Проневич, фактично йдеться 

про правову колізію, яка має вирішуватися з урахуванням юридичної сили 

нормативно-правових актів 304, с. 37.  

Спеціалізованим органом у системі виконавчої влади є Координаційна 

рада з адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Згідно з 

Положенням, яке регламентує її діяльність, основними завданнями 

Координаційної ради є: 1) розроблення пропозицій щодо розвитку 

співробітництва з ЄС у сфері адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС; 2) формування єдиних підходів до провадження діяльності з адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС; 3) визначення переліку органів 

виконавчої влади, відповідальних за організацію роботи з адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС; 4) підготовка щорічного плану 

заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС; 5) розгляд стану реалізації плану заходів з 

виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС; 6) підготовка та подання Верховній Раді України щорічної 

доповіді про стан виконання Програми. 

У п. 2 Положення визначається, що Координаційна рада у своїй 

діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, УПС, іншими міжнародними 

договорами України, рекомендаціями Ради з питань співробітництва між 

Україною та ЄС, а також цим Положенням 270. Ми вже звертали увагу на те, 

що інституційна складова правової адаптації потребує суттєвого оновлення. У 

зв’язку з цим вбачається, що з огляду на підписання та набуття чинності 

Угодою про асоціацію дані положення мають бути переглянуті та доповнені 

посиланням саме на цей договір і на новостворені органи співробітництва 

сторін, зокрема Раду асоціації Україна – ЄС.  

Серед нещодавно створених інституцій слід назвати Урядовий офіс з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції (далі – Урядовий офіс), 
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створений спеціально з метою забезпечення належної організації роботи із 

реалізації завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України, у 

тому числі виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 283.  

У Положенні, яке регламентує його діяльність, визначається, що 

Урядовий офіс є окремим структурним підрозділом Секретаріату Кабінету 

Міністрів України та підпорядковується Прем’єр-міністрові України. 

Основними завданнями Урядового офісу є забезпечення діяльності у 

сфері європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України, 

Прем’єр-міністра України та Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції 

якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема, 

щодо: 1) координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення та 

здійснення заходів, спрямованих на виконання: Угоди про асоціацію, інших 

міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і 

домовленостей між Україною та ЄС; планування, проведення моніторингу та 

оцінки ефективності та результативності виконання завдань у сфері 

європейської інтеграції, у тому числі з виконання Угоди; 2) координації 

діяльності органів виконавчої влади з розроблення проектів законодавчих та 

інших нормативно-правових актів, спрямованих на виконання: Угоди, інших 

міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і 

домовленостей між Україною та ЄС; удосконалення системи та механізму 

координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

Урядовий офіс відповідно до покладених на нього завдань: проводить 

щоквартальний та щорічний моніторинг, а також оцінку результативності 

виконання завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції; 

проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, інших документів, 

внесених Кабінету Міністрів України, на предмет їх відповідності програмним 

документам у сфері європейської інтеграції та цілям Угоди про асоціацію, за 

результатами готує висновки та рекомендації; бере участь у підготовці проектів 

нормативно-правових актів з питань європейської та євроатлантичної 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_011
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_011
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_011
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_011
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інтеграції; проводить аналіз пропозицій центральних органів виконавчої влади 

щодо визначення пріоритетності заходів, обсягів і цільового спрямування 

бюджетного фінансування у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції; 

бере участь у підготовці та проведенні засідань Кабінету Міністрів України та 

засідань урядового комітету, до повноважень якого належать питання 

європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема розгляду питань 

імплементації Угоди, підготовки до спільних засідань відповідно Ради асоціації 

між Україною та ЄС і Комітету асоціації між Україною та ЄС, Платформи 

громадянського суспільства Україна – ЄС; проводить аналіз діяльності органів 

виконавчої влади щодо залучення і використання міжнародної допомоги, 

спрямованої на підтримку виконання завдань у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції; здійснює координацію та моніторинг заходів з 

інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції; проводить в установленому порядку експертизу відповідності 

проектів нормативно-правових актів, які вносяться на розгляд Кабінету 

Міністрів України, міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері 

європейської інтеграції, а також врахування права ЄС (acquis ЄС); забезпечує 

здійснення перекладу acquis ЄС на українську мову, оновлення глосарія 

термінів acquis ЄС; здійснює контроль за своєчасним поданням органами 

виконавчої влади проектів актів законодавства та інших документів у сфері 

європейської та євроатлантичної інтеграції; забезпечує координацію роботи з 

підготовки звітів про виконання Угоди, які подаються Верховній Раді України, 

Кабінету Міністрів України, надсилаються до ЄС та виносяться на розгляд 

громадськості; здійснює координацію роботи з визначення концептуальних 

засад державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції та 

бере участь у розробленні відповідних документів, тощо 283.  

Тим самим, інституційний механізм адаптації законодавства України до 

acquis ЄС має триланковий характер. Прийняття політичних і стратегічних 

рішень у сфері європейської інтеграції покладається на центральні органи 

законодавчої і виконавчої влади, а також спеціалізований міжвідомчий орган – 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_011
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_011
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Координаційну раду. Вирішення тактичних і оперативних адаптаційних 

завдань здійснюється на рівні Міністерства юстиції України. Поточна робота з 

виконання завдань адаптації проводиться Урядовим офісом з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції. Водночас, попри те, що структура 

системи органів, задіяних у процесі адаптації законодавства України до acquis 

ЄС загалом є подібною до тієї, що була створена, наприклад, у країнах ЦСЄ на 

підставі Європейських угод про асоціацію, він має певні вади. На деяких із них 

слід спинитися докладніше.  

Інституційний механізм формувався на виконання положень УПС 

1994 р., яка передбачала лише партнерство та співробітництво сторін, а не 

політичну асоціацію та економічну інтеграцію України з ЄС, як нинішня Угода 

про асоціацію. Відповідно виконання положень останньої потребує більш 

ефективного інституційного забезпечення, а точніше більш злагодженої та 

скоординованої діяльності основних органів та структурних підрозділів, 

задіяних у цьому процесі.  

Особливо це стосується адаптації законодавства України до acquis ЄС, на 

чому неодноразово наголошується в тексті самої Угоди про асоціацію. Зокрема, 

сумнівним із точки зору забезпечення адаптаційного процесу видається 

поєднання функцій європейської та євроатлантичної інтеграції України, 

наданих Урядовому офісу. Адже фахівці-правники неодноразово звертали 

увагу на те, що правопорядок ЄС, будучи тісно пов’язаним як із міжнародним, 

так і з національним правом його держав-членів, водночас є автономним і має 

ознаки sui generis. У зв’язку з цим реалізація завдань асоціації України з ЄС, і 

особливо необхідної для її здійснення правової адаптації, має досить 

специфічний, нетиповий характер і заслуговує на виділення в окремий напрям 

державної правової політики. Як слушно наголошує І. Кравчук, у жодній із 

країн ЦСЄ, які свого часу мали з ЄС асоціативні угоди, в організаційному 

механізмі європейської інтеграції не існувало поєднання повноважень у сфері 

адаптації до права ЄС та інших міжнародно-правових зобов’язань у межах 

одного структурного підрозділу органу виконавчої влади 167, с. 268. Тому 
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доречним видається вилучення в Урядового офісу повноважень у сфері 

міжнародного права, безпосередньо не спрямованих на адаптацію 

законодавства України до acquis ЄС.  

Натомість вельми актуальним є вивчення та критичний аналіз діяльності 

уповноважених органів і структурних підрозділів у міністерствах та інших 

центральних органах, відповідальних за здійснення завдань, передбачених 

Угодою про асоціацію, з метою виявлення недоліків і проблемних аспектів у 

функціонуванні інституційного механізму, а також визначення потреби в 

кадрах, чітке окреслення компетенції різних міністерств та центральних органів 

за виконання конкретних завдань асоціації та спрямованої на її забезпечення 

правової адаптації 167, с. 269.  

На існування таких недоліків і проблем неодноразово звертали увагу як 

вітчизняні експерти, так і представники моніторингових місій ЄС. Зокрема, 

експерти ПЕГ майже в кожному зі своїх оглядів наголошують на необхідності 

дотримання у законопроектах, які подаються до Верховної Ради України, 

принципів конституційності та відповідності зобов’язанням у рамках Угоди 

про асоціацію (курсив наш. – О. С.) 480. І якщо для дотримання першого 

принципу в Україні передбачена система кількаразової перевірки 

законопроектів на відповідність Конституції та чинному законодавству 

України, а також вимогам нормопроектувальної техніки (окрім Мін’юсту, таку 

перевірку здійснюють Юридичний департамент Секретаріату Кабінету 

Міністрів України, Головне юридичне та Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України, Головна державно-правова 

служба Секретаріату Президента України), то нормативне забезпечення 

другого принципу потребує удосконалення 79, с. 1–10. Зокрема, за суб’єктами 

законодавчої ініціативи (народними депутатами, Кабінетом Міністрів, 

Президентом України) має бути чітко закріплений обов’язок перевіряти власні 

пропозиції на відповідність положенням Угоди про асоціацію.  

У червні 2015 р. пропозиції щодо внесення відповідних змін до 

Регламенту Верховної Ради України були зареєстровані членами Комітету з 
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питань європейської інтеграції (законопроект № 2046а «Про внесення змін до 

Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» щодо удосконалення 

механізму наближення законодавства України до права ЄС»). У листопаді того 

ж року цей законопроект був рекомендований до прийняття за основу 

Комітетом з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України. 

Проте до цього часу законопроект не розглядався у сесійній залі 480.  

В оглядах ПЕГ також наголошується, що з 2016 р. ситуація у сфері 

інституційного і кадрового забезпечення процесу адаптації законодавства 

України до законодавства Союзу погіршилася. Зокрема, не виконано плани 

імплементації актів права ЄС, затверджені Урядом на 2014–2015 рр. і не 

запропоновано альтернативи цьому механізму організації роботи міністерств у 

сфері адаптації законодавства; суттєво знизилася штатна чисельність 

працівників Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції, особливо тих, хто відповідав за адаптацію законодавства; не 

реалізовані положення Регламенту Кабінету Міністрів України щодо 

проведення в Секретаріаті Уряду експертизи відповідності проектів 

нормативно-правових актів зобов’язанням України, що випливають із 

положень Угоди про асоціацію, у тому числі міжнародно-правовим 

зобов’язанням та праву ЄС.  

На підставі вищевикладеного експерти рекомендують Кабінету Міністрів 

України посилити інституційну спроможність Урядового офісу та забезпечити 

ефективне використання ресурсів технічної допомоги ЄС 480.  

Крім того, вкрай необхіднім є усунення існуючих правових колізій в 

інституційному забезпеченні адаптації національного законодавства до 

законодавства ЄС (передусім йдеться про визнання таким, що втратив чинність 

Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу», або ж про його суттєву 

новелізацію шляхом легального закріплення сучасної євроадаптаційної моделі, 

яка відповідатиме цілям і завданням Угоди про асоціацію, а також про 

усунення наслідків конкуруючої компетенції Президента України та Кабінету 
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Міністрів України під час затвердження Положення про Міністерство юстиції 

України).  

У цьому контексті актуальним є підвищення інституційної спроможності 

Мін’юсту шляхом повернення йому статусу спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України 

та делегування широких «євроадаптаційних» повноважень, що об’єктивно 

зумовлюється усвідомленням виняткової важливості адаптації законодавства 

для конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС та подальшої 

реалізації євроінтеграційного курсу нашої держави, необхідності системного 

вирішення завдань у сфері адаптації законодавства та наявності у Мін’юсту 

потужного інтелектуального ресурсу та позитивного досвіду проведення 

системних заходів у цій сфері. Як підтверджує практика, Урядовий офіс з 

питань європейської інтеграції в умовах перевантаженості та обмеженої 

штатної чисельності неспроможний якісно забезпечити виконання широкого 

спектру завдань у сфері адаптації законодавства. Натомість у взаємодії з 

Мін’юстом цей інститут може забезпечувати підготовку інформаційно-

аналітичних матеріалів щодо шляхів підвищення ефективності здійснення 

заходів з адаптації законодавства України до права ЄС 304, с. 37.  

Водночас варто наголосити, що розгалуженого та багаторівневого 

інституційного механізму ще недостатньо для ефективної конституціоналізації 

процесу асоціації України з ЄС. Запорукою успіху має бути політична воля та 

координація дій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

спеціалізованих державних органів та судів конституційної і загальної 

юрисдикції в напрямі євроінтеграції. Тому для України вкрай актуальною є 

консолідація політичних сил та узгодженість дій усіх гілок влади у питаннях 

реалізації цілей асоціації, і особливо щодо адаптації законодавства.  

 

Висновки до Розділу 4 
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1. У межах сучасних правових досліджень можна спостерігати певний 

термінологічний плюралізм щодо позначення процесу зближення, узгодження, 

приведення у відповідність національних нормативно-правових актів до acquis 

ЄС. Водночас серед найбільш уживаних – поняття «гармонізація» і 

«адаптація». Якщо спиратися суто на нормативні засади, можна дійти 

висновку, що термін «гармонізація» коректно застосовувати для 

характеристики процесу законодавчого зближення, який здійснюється 

всередині ЄС його державами-членами, що є їх статутним обов’язком. 

Натомість термін «адаптація» використовується для позначення процесу 

приведення національного законодавства у відповідність до правових 

стандартів Союзу, який здійснюється третіми країнами у зв’язку з реалізацією 

ними курсу на європейську інтеграцію (тобто за межами Союзу).  

Саме поняттям «адаптація» оперує Угода про асоціацію між Україною та 

ЄС. Поряд з тим обсяг нормативного зближення, передбачений Угодою про 

асоціацію, свідчить про прагнення не просто адаптувати українське 

законодавство до правових стандартів ЄС, а фактично гармонізувати 

правопорядок України з правовою системою Союзу. Такий підхід відображає 

перспективу «європеїзації» не лише текстів українських законів, а й правової 

доктрини, правової культури, традиції праворозуміння і правозастосування, що 

є однією з передумов входження України до європейського правового 

простору. Виходячи з цього, вбачається, що поняття «гармонізація» може 

використовуватися для характеристики загального процесу європеїзації 

національної правової системи, зближення правопорядку України з правовим 

доробком Союзу. Щодо поняття «адаптація» – його слід вживати тоді, коли 

йдеться винятково про наближення законодавства України (й інших третіх 

країн) до acquis ЄС.  

Процес адаптації законодавства України до правових стандартів Союзу 

включає зовнішній і внутрішній аспекти. Зовнішній аспект процесу адаптації 

законодавства України до права ЄС охоплює способи, що застосовуються ЄС з 

метою перенесення основних положень acquis до правової системи України. 
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Внутрішня складова процесу адаптації законодавства України до acquis ЄС 

включає способи і методи, які використовуються самою Україною для 

забезпечення наближення та приведення у відповідність національного 

законодавства до правових стандартів цього міждержавного об’єднання. 

Правова адаптація законодавства України до acquis ЄС полягає у 

прийнятті нашою державою на основі відповідних положень Конституції 

України внутрішніх нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення 

адаптаційного процесу (з метою подальшого приведення у відповідність до 

acquis ЄС вітчизняного галузевого законодавства). За допомогою правової 

адаптації реалізується конкретизуюча складова конституціоналізації процесу 

асоціації України з ЄС. 

Загальна динаміка цього процесу визначається тим, що нині ведеться 

робота із реалізації пріоритетів адаптації вітчизняного галузевого 

законодавства до acquis ЄС, визначених в Угоді про асоціацію. Проте, 

приведення галузевого законодавства України у відповідність до правових 

стандартів Союзу значно ускладнюється недосконалістю загальних 

нормативних засад щодо забезпечення адаптаційного процесу. Вочевидь, що 

положення Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 2004 р. та 

відповідних підзаконних нормативно-правових актів потребують ревізії та 

суттєвого оновлення в світлі підписання та введення у дію Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС, що актуалізує необхідність подальшого удосконалення 

національного правового механізму конституціоналізації процесу асоціації 

України з ЄС.  

2. Важливим праксеологічним напрямом процесу конституціоналізації 

асоціативних відносин між Україною та ЄС є його організаційне забезпечення, 

яке включає в себе три складові: інституційну, функціональну та процедурну. 

Інституційну складову механізму конституціоналізації утворює система 

державних органів, задіяних у забезпеченні процесу асоціації та подальшої 

європейської інтеграції України. Функціональна складова передбачає наділення 
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таких органів повноваженнями з проведення комплексу заходів організаційно-

забезпечувального характеру з метою оптимізації конституціоналізаційного 

процесу за всіма його напрямами. Процедурна складова встановлює чітку 

регламентацію на законодавчому рівні усіх процедурних аспектів проведення 

таких заходів.  

Органи держави, безпосередньо чи дотично залучені до 

конституціоналізації процесу асоціації, мають неоднаковий обсяг повноважень 

у цій сфері і, відповідно, беруть у ньому як пряму, так і опосередковану участь. 

Виходячи з цього, такі органи можна об’єднати у дві групи (за критерієм 

основної чи додаткової компетенції). До першої належать державні органи або 

їх структурні підрозділи, спеціально створені для забезпечення європейської 

інтеграції країни, до яких слід віднести Координаційну раду з адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС, Урядовий офіс з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, Комітет Верховної Ради України з 

питань європейської інтеграції. До другої групи входять ті органи державної 

влади, які, здійснюючи свої прямі повноваження, опосередковано впливають на 

процес асоціації України з ЄС. При цьому, хоча забезпечення європейської 

інтеграції є не основним, а радше факультативним напрямом діяльності 

останніх, їх вплив на перебіг конституціоналізації процесу асоціації має більш 

вагоме значення. До цієї групи належать Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, Міністерство юстиції України, Конституційний Суд 

України та суди загальної юрисдикції.  

Залежно від компетенції, органи державної влади, задіяні у процесі 

вторинної конституціоналізації, можуть здійснювати правотворчі 

(конкретизуючі), правотлумачні (правоінтерпретаційні) та правозастосовні 

повноваження. Офіційним суб’єктом правоінтерпретаційної 

конституціоналізації асоціації України з ЄС є Конституційний Суд України. 

Саме на орган конституційної юрисдикції покладається завдання вироблення 

конституційно-правової політики щодо імплементації положень Угоди про 

асоціацію до національного правопорядку, яка відображатиме концептуальний 
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підхід держави стосовно подальшого курсу на європейську інтеграцію при 

збереженні національної ідентичності та посиленні наголосу на дотриманні 

національних інтересів. В основу відповідної конституційної політики має бути 

покладений принцип дотримання балансу між гарантуванням верховенства 

Конституції як Основного Закону на території України та створенням дієвого 

механізму впровадження положень Угоди про асоціацію до національної 

системи права. Інтерпретаційна конституціоналізація, здійснювана 

Конституційним Судом України, повинна слугувати правовим орієнтиром як 

для подальшої правотлумачної діяльності загальних судів, так і для 

конкретизуючої правотворчої конституціоналізації процесу асоціації України з 

ЄС, здійснюваної органами законодавчої і виконавчої влади. 

Поряд із Конституційним Судом України правотлумачну 

конституціоналізацію процесу асоціації України з ЄС забезпечують загальні 

суди. У цьому відношенні можна виділити два аспекти такої діяльності. По-

перше, в процесі здійснення судочинства загальні суди забезпечують 

розв’язання правових колізій між нормами національного законодавства і 

положеннями Угоди про асоціацію шляхом узгоджувального тлумачення. По-

друге, Верховний Суд, як найвищий суд у системі судоустрою України, 

уповноважений визначати концептуальні засади і механізм такого тлумачення 

у своїх висновках, правова природа яких має прецедентний характер, а також 

наділений компетенцією у сфері судового нормоконтролю, відповідно до якої у 

випадку виявлення невідповідності Угоди чи національного імплементаційного 

законодавства Конституції України, має право звернутися з конституційним 

поданням до Конституційного Суду України.  

Спеціалізовані органи, задіяні у процесі забезпечення європейської 

інтеграції, і зокрема асоціації України з ЄС, здійснюють переважно вторинну 

конституціоналізацію правозастосовного характеру. Їх діяльність повинна 

ґрунтуватися на положеннях Конституції України та законодавства України і 

здійснюватись у руслі сформованого Конституційним Судом України і 

загальними судами концептуального підходу щодо асоціації України з ЄС. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичні узагальнення та 

вирішено наукову проблему щодо формування системи доктринальних знань 

про засади конституціоналізації асоціації України з ЄС, що розширюють та 

поглиблюють уявлення про сутність і правову природу цього процесу, 

концептуальні основи його здійснення, особливості та закономірності перебігу, 

складові успішної реалізації, тобто розроблено концепцію конституціоналізації 

процесу асоціації України з ЄС. До основних результатів дослідження можна 

віднести такі висновки:  

1. Нині в межах конституційно-правових досліджень спостерігається 

множинність підходів до розуміння та визначення поняття 

конституціоналізації. Ця категорія використовується, по-перше, для позначення 

історичних процесів конституювання, що супроводжувалися поширенням 

теорії і практики конституціоналізму; по-друге, як складова тенденції 

юридизації суспільних відносин; по-третє, як важливий процес, тісно 

пов’язаний із конституційно-правовим регулюванням і реалізацією конституції; 

і, по-четверте, в аспекті дослідження конституційно-правової модернізації 

систем права і законодавства. Такий поліваріантний підхід до характеристики 

конституціоналізації є об’єктивно виправданим, оскільки саме комплексний 

аналіз усіх наведених підходів веде до узагальнення і синтезу численних 

проявів цього багатоаспектного явища та його цілісного сприйняття. 

Виходячи з цього, під конституціоналізацією правової системи 

пропонується розуміти здійснюваний на засадах конституціоналізму 

перманентний процес конституційного оформлення (юридичної 

інституціоналізації) найбільш значущих суспільних відносин та ціннісних 

установок з метою подальшої об’єктивації конституційних цінностей, 

принципів і норм у всі структурні компоненти правової системи. 

2. Необхідність визначення у наукових пошуках основного напряму 

дослідження конституціоналізації зумовлює потребу застосування відповідного 

методологічного інструментарію. Фундаментальною основою даного 
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дослідження є те, що воно здійснюється в рамках парадигми 

конституціоналізму, а його головна категорія – конституціоналізація 

формується як за допомогою відповідних методів її пізнання, так і шляхом 

визначення необхідних понять і категорій, які розкривають сутнісний аспект 

цього явища. Водночас у межах даної роботи вивчення феномену 

конституціоналізації передусім спрямовано на доктринальне обґрунтування 

процесу асоціації України з ЄС, що актуалізує встановлення особливостей 

взаємозв’язку між процесами конституціоналізації й асоціації та орієнтує на 

застосування комплексного, інтегративного підходу до їх вивчення. Виходячи з 

цього, основний методологічний підхід дослідження полягає у тому, що воно 

здійснюється на інтегративних засадах, за допомогою відповідної композиції 

наукових методів пізнання (зокрема діалектичного, формально-логічного, 

порівняльно-правового, системно-функціонального, історико-правового 

методів, аналогії, індукції, дедукції, а також сучасних наукових концепцій: 

феноменології, антропології, аксіології, герменевтики).  

3. Сутність конституціоналізації виявляється у таких її основних рисах: 

по-перше, у телеологічній спрямованості на забезпечення практичного аспекту 

реалізації взаємозв’язку між конституцією і конституціоналізмом; по-друге, в 

онтологічній належності до певної парадигми конституціоналізму, 

зумовленості її базовими принципами та межами; по-третє, у динамізмі та 

перманентності дії, що розкриваються в забезпеченні постійного «кругообігу» 

конституційно-правової матерії, її об’єктивуванні та конкретизації на всіх 

рівнях та в усіх структурних компонентах правової системи з метою 

інтеграційного та гармонізаційного впливу на них; та, по-четверте, в 

зумовленості процесу конституціоналізації факторами як об’єктивного, так і 

суб’єктивного характеру, а також політико-правовими параметрами і 

соціальним контекстом. 

4. Структурно-змістовний механізм конституціоналізації охоплює 

комплекс методів, способів (прийомів), форм, принципів, етапів, стадій, 

суб’єктів, об’єктів, які відображають шляхи та рівні конституційного 
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оформлення і подальшого проникнення конституційних норм і принципів до 

систем права та законодавства. Кожен із цих елементів в процесі 

конституціоналізації виконує свою функцію, але при цьому всі вони 

перебувають у постійному взаємозв’язку і системній взаємодії. 

5. Поглиблення інтеграційних і глобалізаційних процесів зумовило 

виникнення наднаціональності як особливого явища сучасної правової 

реальності. Одним із проявів наднаціональності в межах ЄС є процеси 

динамічної конституціоналізації його правого порядку. Підтвердженням цього 

є наявність у правовій природі ЄС певних конституційних рис, зокрема таких, 

як конституційне значення установчих актів для системи права Союзу; 

верховенство норм права ЄС щодо норм права держав-членів та їх пряма дія в 

межах національних правопорядків; здійснення інститутами Союзу функцій 

законодавчої, виконавчої та судової влади відповідно до принципу поділу 

влади; наявність в ЄС інституту Європейського омбудсмана, а також 

загальносоюзного громадянства. Поряд з тим особливістю 

конституціоналізаційних процесів у Європі є їх багаторівневість, тобто 

необмеженість рамками лише правопорядку ЄС, що дає підстави говорити про 

конституціоналізацію європейського права загалом. 

6. Правова природа угод про асоціацію між ЄС і третіми країнами 

полягає у тому, що вони створюють організаційно-правові засади для 

особливого привілейованого партнерства ЄС із третьою країною, що 

передбачає поглиблені відносини у політичній, економічній, правовій та інших 

сферах співробітництва без надання статусу асоційованого члена. Залежно від 

кінцевої мети та завдань, усі угоди про асоціацію між ЄС та європейськими 

країнами можуть бути поділені на два типи: ті, що закріплюють привілейовані 

політичні та економічні зв’язки партнерів по асоціації без перспективи набуття 

членства (Угода про Європейський економічний простір, Угоди про асоціацію з 

країнами Східного партнерства) та ті, метою яких є підготовка третьої країни 

до вступу в ЄС (Європейські угоди, Угоди про стабілізацію та асоціацію, ін.).  
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Угоди про асоціацію є важливим договірно-правовим інструментом 

наднаціонального впливу ЄС на конституціоналізацію правопорядків третіх 

країн. Такий вплив здійснюється у відповідних нормативних, інституційних та 

організаційних формах і виявляється у тому, що до тексту угод про асоціацію 

включаються норми, принципи і цінності, які у сукупності становлять джерела 

правових стандартів Союзу і мають поділятися тими країнами, що претендують 

на членство або асоціативне партнерство з цим міждержавним об’єднанням. 

Вступаючи в асоціативні відносини з ЄС, треті країни беруть на себе 

зобов’язання добровільно імплементувати зазначені норми, принципи і 

цінності (які є складовою європейської конституційно-правової спадщини) до 

національної системи права. 

7. Ключовим правовим елементом конституціоналізації процесу асоціації 

України з ЄС є Угода про асоціацію, яка з 1 вересня 2017 р. набрала чинності у 

повному обсязі і, відповідно до частини першої ст. 9 Конституції України, 

стала частиною законодавства України, тобто набула якостей джерела 

національного права. До основних рис Угоди належать зокрема такі, як 

двосторонній, широкомасштабний, рамковий, цільовий, безстроковий характер; 

спрямованість на перехід від співробітництва до інтеграції; невизначеність 

перспективи набуття Україною членства в ЄС. Цей договір є особливим, 

комплексним правовим документом, про що свідчать його цілі, завдання, обсяг 

і тематичне охоплення сфер співробітництва, а також масштабність тих 

практичних заходів, яких потрібно вжити для його реалізації. Водночас Угода є 

системою взаємозалежних зобов’язань сторін, метою яких є значне 

поглиблення співробітництва України та ЄС в економічній, політичній та 

інших сферах взаємодії. Лише виконання цих зобов’язань є чинником і 

передумовою подальшої еволюції відносин сторін в контексті європейської 

інтеграції України. 

8. Встановлення асоціативних відносин між Україною та ЄС є фактором, 

здатним задати конструктивний вектор національному процесу 

конституційного реформування, спрямувати його на розвиток суспільства і 
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держави, сприяти формуванню проєвропейської ідеології конституційних змін. 

Це можливо лише за умов включення цілей і завдань асоціації, а також 

зобов’язань, які взяла на себе Україна, підписавши цей договір, безпосередньо 

в контекст конституційної реформи, тобто за умов конституціоналізації 

процесу асоціації України з ЄС. Такий процес передбачає необхідність 

формалізації асоціативних відносин України та ЄС шляхом включення у сферу 

конституційно-правового регулювання з наступним послідовним вираженням 

нормативного змісту Конституції України в поточному законодавстві, а також 

створенням дієвих організаційно-правових засад для їх втілення у ході 

конституційної реформи в Україні. 

9. Змістовний аспект конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС 

полягає в оновленні положень Основного Закону України з метою наближення 

його сутнісних засад до європейських цінностей і принципів 

конституціоналізму, подальшої демократизації національної конституційної 

системи та конституціоналізації внутрішньодержавної законодавчої бази. За 

допомогою змістовної модернізації положень Основного Закону реалізується 

установчий аспект первинної конституціоналізації асоціації України з ЄС. 

Великою мірою цей процес відбувається під впливом Союзу і його держав-

членів, ключовим договірно-правовим інструментом якого є Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС та інші акти, прийняті на її основі. 

Виходячи з внутрішньодержавних пріоритетів та зовнішніх зобов’язань, 

проявом змістовної конституціоналізації в аспекті процесу асоціації України з 

ЄС стала реформа Конституції України щодо правосуддя. Відповідні зміни, 

внесені до Основного Закону в 2016 р., охопили всі складові системи 

правосуддя, забезпечивши тим самим комплексне оновлення його 

конституційних засад. Основною метою цих перетворень є оптимізація системи 

судочинства в Україні, гарантування справедливого правосуддя та 

незалежності і професійності суддів, сприяння приведенню статусу суміжних 

інститутів (Вищої ради правосуддя, прокуратури та адвокатури) до 

європейських стандартів, а також забезпечення незалежності Конституційного 
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Суду України та його спроможності захистити Основний Закон через 

вирішення політичних конфліктів правовим шляхом. Водночас змістовна 

конституціоналізація не вичерпується реформуванням системи правосуддя, 

оскільки свого продовження очікує конституційна реформа щодо 

децентралізації влади та реорганізації місцевого самоврядування в Україні, 

реформа виборчого законодавства тощо. 

10. Імплементаційний аспект конституціоналізації асоціативних відносин 

України та ЄС полягає у конституційному опосередкуванні та забезпеченні 

реалізації норм Угоди про асоціацію в межах національного правопорядку 

України. Ключовими показниками імплементаційної конституціоналізації 

асоціативних відносин України та ЄС є, по-перше, закріплення на рівні 

Основного Закону засад зовнішньополітичної діяльності України (зокрема 

проєвропейського зовнішньополітичного курсу держави), що є передумовою та 

конституційно-правовою гарантією наступництва і послідовності у проведенні 

імплементаційних заходів у сфері асоціації України з ЄС та, по-друге, 

удосконалення конституційних положень щодо співвідношення та взаємодії 

національного і міжнародного права, зокрема тих, які регламентують питання 

імплементації міжнародних договорів до національної системи права. 

11. Механізм конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС 

включає правову та організаційну складові.  

Визначальним чинником правового механізму конституціоналізації 

асоціативних відносин України та ЄС є зближення, узгодження, приведення у 

відповідність національних нормативно-правових актів до acquis ЄС. У межах 

сучасних правових досліджень цей процес найчастіше характеризується за 

допомогою термінів «гармонізація» та «адаптація». Водночас, їх змістовний 

обсяг не є синонімічним. Термін «гармонізація» коректно використовувати для 

характеристики загального процесу європеїзації національної правової 

системи, тобто зближення не лише текстів українських законів, а й правової 

доктрини, правової культури, традиції праворозуміння і правозастосування, 

тощо; натомість термін «адаптація» має вживатися тоді, коли йдеться 
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винятково про наближення законодавства України до acquis ЄС (що 

підтверджують положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС).  

Правова адаптація законодавства України до acquis ЄС полягає у 

прийнятті нашою державою на основі положень Конституції України 

внутрішніх нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення 

адаптаційного процесу (з метою подальшого приведення у відповідність до 

acquis ЄС вітчизняного галузевого законодавства). За допомогою правової 

адаптації реалізується конкретизуюча складова конституціоналізації процесу 

асоціації України з ЄС. У світлі підписання та введення у дію Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС загальні нормативні засади забезпечення 

адаптаційного процесу потребують суттєвої ревізії та оновлення. Формування 

відповідної законодавчої бази має відбуватися на нових концептуальних 

засадах, які відповідатимуть сучасному формату відносин сторін (переходу від 

співробітництва до інтеграції), та слугуватимуть меті конституціоналізації 

процесу асоціації України з ЄС. 

12. Важливим праксеологічним напрямом процесу конституціоналізації 

асоціативних відносин між Україною та ЄС є його організаційне забезпечення, 

яке включає в себе три складові: інституційну, функціональну та процедурну. 

Органи держави, безпосередньо чи дотично залучені до конституціоналізації 

процесу асоціації, мають неоднаковий обсяг повноважень у цій сфері і, 

відповідно, беруть у ньому як пряму, так і опосередковану участь. Виходячи з 

цього, такі органи можна об’єднати у дві групи (за критерієм основної чи 

додаткової компетенції). До першої належать державні органи або їх 

структурні підрозділи, спеціально створені для забезпечення європейської 

інтеграції країни, до яких слід віднести Координаційну раду з адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС, Урядовий офіс з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, Комітет Верховної Ради України з 

питань європейської інтеграції. До другої групи входять ті органи державної 

влади, які, здійснюючи свої прямі повноваження, опосередковано впливають на 

процес асоціації України з ЄС. При цьому, хоча забезпечення європейської 
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інтеграції є не основним, а радше факультативним напрямом діяльності 

останніх, їх вплив на перебіг процесу конституціоналізації має більш вагоме 

значення. До цієї групи належать Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України та 

загальні суди. Залежно від компетенції, органи державної влади, задіяні у 

процесі вторинної конституціоналізації, можуть здійснювати правотворчі 

(конкретизуючі), інтерпретаційні та правозастосовні повноваження. 
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